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.,.} .... -1'W1;1mplărie. alurrinOr <101 fn1x>rt 
si romAnesti -

~,~; .. 
• PV.C. Şi geamuri fermoi>ar 
• Rofete l'i jaluzele 

Telefon: 279699; 092292559 
Arad, Str. Voinicilor, Nr. 34. 

r:-_'1.... :_ 

pe .. trll& o ză 

. > 

\;/,ţ \;/# 1\, 

CALATORULUI, DE HAND 

:v 

weekend racoros 
Vremea va fi nlcoroasll Vilntul va sufla moderat din 

. Tltdiosabl_ noilptaa. fi ii&Ctor estle. Dimineaţa, pa 
dimineaţa. Ctiful 'ilirlilbl, Vi ălocurl, ae. tii produce 
mal prezenta unelti ceafi. · 
innounlrl in prima zi, cilnd, . Tampanituii iilâxliritt: ilt 
pa alocuri, mal sunt posl- la 23•c. Tamperaturl ritl-
bi!! avars_• .. ...!!! . .P.Ioaia. __ nlme: Sia 11•c. 

Guvernul a atribuit 
Monumentul tibertătii de 

' la Ar~d Ordinului religios 
-·~··' . 

· · ;al ~inoriţilor -.'-<li{? 

ASTAZii S,~A, DESCHIS. 
TIRGUl. AGROMAliM 

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

• In Gara 
Arad, lueru pe 
Jumătate făeut 
• Navet.H din 

fabrlel au băgat 
SNCFR-ul ,,Ia 

. apă': 
• In tren, eu 

umbrela des
ehlsă 

• Naşu' btjură 
printre ·· · · 

dinţi~ 

. tlTJ C"""'""f DI'"N~V'ţr . ""'- _.jijJ,j~ifB},~ ._,llJJ ',." .. [);, 
tADNJl. . . ABAJW· , ·; m~ .. m-. . ·. . \ . ' ' ,[; 

.. !X . . .· • -~· -' 
j . . 

,. lhtervlu eli EUGEN liA~fHA,. 
director general lna International 

fi ANIŞOARA CRAINIC, 
c61aboratoarea arădeană a firmei 

.f Pahttu luRS·sajll--, t--.-l_a-sfA-r..,_· 
preţul abonanMitltuhl este de fllul anului, 
numai 20.000 lai 8 Sa pot abonaţflor le 

. face abOOamonte fi pa tJI'I11ă. vor fi oferite 
toarololrol, psa luni fi un an 
• Abona)ll pot clftiga lunar premii spe-
10 premii de fideUtate in va- dale in valoare 
!oare do o jurn.itato de mlfon de zeci de mi-
do fei fiecare. iloane de fei . 

• 
- ---. 

:·-~-
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e Astăzi, Soarele 
răsare la ora 6 si 40 de 
minute şi apun~ la 'Qill 19 şi 
49 de minute. 

• Au trecut 246 de zUe 
din acest an. Au mai rămas 
119 de zile până in 2000! 

e Praznicul zilei: 
Blseriea or1odo>di: Sfântul 
Mucenic Antin; Cuviosul 
Teoctist; Biseriea romano
eatolieă: Grigore 'il'' Mare; 
Biserica greeo-catolieă: 
Sfântul Mucenic Antim al 
Nicomediei (+303); 
Cuviosul Teoclist (467). 

La Arad: Nedeiea Samuel; 
Pustea Emanuel Sebastian; 
Katona Diana; Bacon~ Dalia; 
Cotuna Denis Mirc,â:·v~ .. ;. van 
Gabriel; Ajorca MS\!us; orot 
Florin; Coy.aeipanlef\; aştag 
.Ştefan.~: . • . , 

LA 1.~.. · . ·. · \Maiian: 
COV:aCJ!L. eniSa~ arc!'& 
Andrei; Branc Ioana. 

La Llpova: Luncan 
Qinicius; Suciu Nleluţu Cristian. 

ftWMtU.m:ţtjJ 
Dacia: 10 chest1i nu-mi plac 

la tine {SUA) 9,30; 11 ,46; 14; 16; 
18;20 

MUI'8fUI: Ruttna bat-o vllie 
{SUA) 10; 12; 14; 16; 18 

Arta: Furtuna, perlpl!ţll 'i 
dragoste {SUA) 15; 17; 18 

Sala mic:A: F'lltch Adlirtll -
~n doctor trăsnit (SUA) 15,30; 
17.30 

PrO.,..tui: Ucttilti · ft 
Schimb {SUA) 18. 

(21.03-
0 zi favorabilă 
In aplicare a 

-· unu1 proiect. Cu aju
torul colegilor, totul pare mai 
w;or de realizat. 
TAURUL. (~1.04-~. 
20.05). Folositi-va . · 
energia In mod ra· 
ţionaJ ti n-o irosiţi cu 
lucrun varii n~ vii &unt !;le 
folos. 
..,GEMENII (21.05· 
Jllo ~ • 20.06). VQţi face pro-

' 

1 grese in domeniul 
t 1 1 financiar, fapt care V<\ 

va umple de măndrie, 
deoarece meritul vă sparţi~ in 
exclusivitate. 
RACUL (21.06-,-:: ~ ~ 
22.0.7). Intentiile dvs. ~ 
bune nu s~nt re-~ ~ 
cunoscute. ci. dinr_.-; 
contră, gr~il inţelese. 

·fi~LEUL (23.07-22.08). 
(l _.Aveţi parte d.e o zi 
~plină de surprize. Va 

trebui să fiţi foarte flexibil. 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinda •• 
montează 
mochetă 
la preturi 

g
BALANŢA (23.09· 
22.10). Ci~va vă va 
povesti un lucru pe 
care nu ~ati ştiut până 

acum. N-o să vă fie uşor ~ 
această informaţie. 

Ieri, la ora 7,50, un tramvai a dera;!ii:a:tt;i;n;•;!i~nt;;e;r-tf.~~~~l;~ 
S8C\i8 de la UTA, se pare ca din cauza macazului de 
acolo. Dupa o jumătate de oră s-a reluat circulaţie 
tramvaielor, ineă mii de oameni au lntar2iat la Ş!Xll!ll'i 
sau la serviciu. 

Miercuri a mei sArit de pe finle un tramvai. Dorind 
oâ vedem motivele acestor deraieri in serie, am dis
culat cu dt. Petru Cuvineanu, directorul adjunct al 
Companiei de Transport Public Arad. 

.Deraierile nu sunt frecvente. TOIU,i, In zonele In 
care nu am r~uşit 9ifl efectuăm reparaţii, se mai 
lntAmplâ. Pe ranga cele 3,6 miliarde alOcate pentru 
repararea lnlilor In acest an, MIIi .- l'leVOie dt 
tel P!Jiin incâ doull mllian!e.' · 

c.im be!ili s-au cam tennll'tlll, 111 acest an 1!111'11 
slabe SJ)enlnle oâ se MIIi repere pe undeva liniile ... 

. . . . H.O. 
.. . Poto: MATYfl$ 

Vineri. 3 septembrie1999 

rt.A~IiEVAiltil}ty·· · x~ ... },, ... ...., ·• .,..~ 

~\~t;AŞ~H"I!!~A.:~ .. · 
La telefonul De suflet . .in data de 

. diJainef'ii. 280944, 23/24 august 1999, l;t miezul 
A 1"' nop~i am fost tr4a2iţi de tr<i>că
antre orele 9,oo-tJ100 torn de pe stradă că imi arde 

,.Np signal". OI. 1. Bul~ casa. Flăcările au distrus 
es111 abonat la tntl!rş;tl. 0e casa şi mobilierul in proportie 
câteva zile bune i se intre- Qe 80-90%. ' 
rupe programul. Cititorul nos- Rugăm a fi ajutati de cei 
Iru de pe strada Coloniştilor care dorel!l'. cu ce pot: mate
din Arad ne-a declarat: .Când ri11/e de conslruGţii ~!ii~ bani. 
ţi-e lumea mai dragă, atunci Adresa com. Vladilrm·-"'if..,. 
nu primim semnal. Te uiti 1a CU str. Ştefan Cel Mare nr. 42 
un jurnal, ta un meci sa~ la pe numele Popescu Vasii@." 
un film, se intrerupe il .., ţine . R!l~ţor de.l!erviclu 
tot aifB cu •no signal» de te N. O. 
saturi. Sper ca <11i1P<Inat9,rii .~ ,. îa te'--"onul dun"-
firrnei aă vină să-mi repare · ._ ..-
ceea ce-i de reparat. mai ales amiezii, :1800031 Între 
că eu am fost intotdeauna un __ ,._ 8 
abonat' onest. plăti~-tllli« · · · ".._ IS,OO • 1 ,00 
zi abonamentul!". Dl. Constantin ft!l~ta 

Adrese utile. Dacă ieri consideră că aruncarea .~u
publicam la solicitarea tăra- turaşilor" din avion in sC' 
nilor r,~~dresa ministerului agri- electoral ct,uce la sporirea 
culturii, astăzi la apelurile mai mizeriei care domneste ln 
multor părinţi care vor să·i ţara ro~ne~l{;;j, Qomnii 
scrie ministrului Marge cât de care isi fac reclamă In · 
greu este ~ă tii copiii in mod nu s-au gândit câ no~
şcoală In ziua <:le atl, ."*" .. mal ar fi să-şi culeagă .flutuc 
blicăm adresa MiniSterului ~ .. ~.~~re i-.au aruncat din 
Educaţiei Naţionale: Bucu- avioi'f."...... . . 
reşti, sv. G-rai Berli>elot nr. ·•- ~ 
28-30. 

Sub acest genenc se va desfăşura în penoada 3-19 septem- --~· 
~rte, fa Bucureşti, in Sala Palatului, un program dedicat impliniri,i 
nevoilor spirituale, '!Le omului aflat In pragul mj)eniu.lul uRF!IIU:ţ:?îiill 
Programul este organizat de postul de televiZiune american .Stă .. 
scris" şi va fi transmis, in direct, in intreaga Europa Răsăriteană, 
In fiecare zi intre orele 19,30-21,00. Conferin\ele vo< fi sustillli&,...... 
de paatonul Mârk Finley şt vor putea fi vizionaţe şi in Arad la: 
Biserica Salem {str. Mareşa/ Ion Antonescu nr. 36), Biseri.<;;L, ... 
Betel (str: Poetului or. 53)1 Bi~~c;ş A!jvey'1jft "ţ'l~ ~--""' ·. 

> ~naşiE!dl '!': ~ r('jjijţl)<~ r 1 )" p ~~ . . . > ·' ;. 
·-·- . ·: . -· ~ - . - . .~_,..- - ·---..:.· •.1,~~t-"' . - - - -~ ';-'; • ~.-. ---. ;' - ~ ALO, AMBULANTA 

Astăzi este zi de piatA la 
- lneu, Lipova, CovAsânţ. Mişca, 

Moneasa, Şepreuş. Şimand, 
Vladimirescu. Tot astăZi se 
organizeazA târguri ~ăplâmll
nale la lneu, Şepriîuş, Şlri1arld. 

Mâine. sâmbătă, vor avea 
loc târgurl ~liptAm.ănale. ta 
Felnac, Lipova. Păncota, 
Hălma9Ju Şi MoiiM~a. Ui'r 
duminică, la Sântima Şl Vlnga. 

• FA.kMACIA lli 
SERVICW 

ln noaptea .Qe ~ineri slit •. 
sambată este de serviCiu, cu 

de 
(presedinte) telefon 28 
prc~Cdintc) telefon 
telefon 281802, 28,08!;i4;" 
telefon 280904; 

A UREI. 
280854; 

program non,-stop, 
,.MYOFAiiM", str. Andrei 
Şaguna, nr. 80. Telefon 251211. 

Farmiicla ;,erai Nou Allil", 
situată la parterul bloc;~l~i 68, 
cartierul Alfa, telefon 277644 si 
NOut Farmilclâ", strada 

Ăn~rel Şaguna rir. 15, l!lefon 
948. sunt ae ser<I!Ciu eu pril
grcim rion-stop. 

' eoMsututtt Il · 
bATAMEMri e\) 

KOGUIII M9M•St0f 
Cabinetul ..A!:!ollclfi!A" 

jil parterUl D·, IOCUIU 
casei Albe 
t.lir6n eostJn 
i~L 251225, 

281855; 280:003; 
280943; DORU (şeF sectie · · tcleFo_n 
VASILE FILIP (:ocf_seeti.c eu)tură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CI!EBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; ·soRI!\ GIIILEA (sef sectie tineret)' telefon "281855, 
280003; MARCEL CANdtJ (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARI! (~cf scc~c publicitate) telefon/fax: 2809jl4. 

eueulbit la lmpa li la s.c. 

---~: . ..;-
)'' .. -:• . ---... 

1 

1 .• 

1'11Gnte (întramuscular 
f:i_ ~~ravenos)_, aerosoli, E.K..G., 
ea;g.ar.e şi analize laboratOr. 

• CABINET 
ltOMATOLOGI~ 

'- .. 

··-

Decedat 
Miercuri seara, in jurul orei 

:12.10, P.N., un bărbat de 65 de 
arii, a fost găsK decedat la domi
Ciliu. 

At11'8siUM ... 
• In urmă cu o zi, H.G., .• 

ti a fosl b·atSpOr".at de ~ 
ta sectia el1irurgl~ din cadrul 
9;J;talulul .hli!eţe8il. A fOSt dia!f 
iiOSticat ~ potittaumatism prfn · 
8gr8Siurl&, lraumatlsm crailiu 
cerebral ~s cu pierdere de 
ciJnOStii1tă. fracturâ maxil8r 
drePt. 'roă!ii oontuie tronta/e: • ... 

1 Seivlciul de arribul~rilă ă 
fOSt solic/tiit iEin dimineată la ora 
4,35 ta ddrriiclliul c.G., o 13tti ele 
~ arii, suf~rişe un polkrauma
'tiSm iirln iidr~Siune, traumâtism 
cn.r110 ciii<iBrat înctils. t\. tt: 

._ --~-
-: ~ '--• .. 

"" S/'.-·"j 
; .. ,· .. 

.. ·.- ~:~.~~ 
, r· 

~· 

. . ÎN_ ABAD SE -"~'"·· 
ÎNFIIN'fEAZĂ IJN.:. SAt"h~ 

-. .. ·. 

leii s-a aflat la Arad d-na al Aradului. Vrând să do
T9i8 k .. diMlenn<WII&. 41 fl!n'M VedeaacA faptul c6 m!ltilă pe 
de StJitet, care de-li lungul vlfllil · aeplfti aiiMitl!i llk:lill."l'ii!Mlillt 
·ei e sjtJiet mii Şi mii de oa~ .. JI!l Ţela K. si-a propus, impre· 
~iţi. din toate colţllil!e tumH. .,UNI ru eauif oreşuty;.IPiftu. il6 

eu prililjul vizjtei, d-na Teia oonstruiascii .un 51'\'~tffilru, ~ 
a adus ajutoare Tii va!Oâre dii '»Pi!' · · 
15.000 OM, ·pe care le-a . S~ speră ca până la ~ 
impărţil unui număr _de 1.500 de sfârşitul anului ilfil<lr să. fie _ ... ~1111'"' 
copii nefericiţi. Tot penthl struite aproximativ 20-30 case. ..;,11 
ace~tia s-au mai 8îlus Şi 18 F19CIIf9 ~~n!ă va adăposu in r 
tone de cartofi. jur de 1 O . · 

Pentru astfel·~ âesttlfi, ~ci.!I"A!!II!Ii irljl!~'~ 
mfS1diii!tel gem;.H i !1-8 âc&-
dat ilu.Ut de eetăţe~ dâ onoare - : : - t'lfl~ Hicmt 

-'· 

·' 

; ..... 

' : : 

' 
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Prima zi a târgului AGROMALIM 
,. 

DUPA DESCHIDERE AU 
URMAT DEGUSTARILE ... 

.JJri, ·la Sala Sporturilor, '! 
aVut loc deschiderea targulut 
AGROMALIM, ajuns Tn acest 
an la a zecea editie. Peste 60 
de firme din domeniul agricu~ 
turii sau industriei alimentare 
expun aici timp de ·cinci zile. 

Reprezentanţii acestora. 
numerosi vizitatori si oficialităti 
ale Aradului - printre care ii 
amintim pe Gheorghe 
Neamtiu, prefectul judetului, 
Ioan Oarida, viceprim8r al 
Aradului - dar si organizatorii 
acestui evenim9nt (Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Arad) au avut Tncă de la 
inceput câteva surprize: 

Un alt lucru inedit au fost şi 
pălăriile de paie purtate de 
organizatori, expozan~ şi invi
ta~. Ideea Camerei i-a surprins 
pe mulţi. Neştiind despre ce e 
vorba, vicepresedintele 
Darida, la intrarea in sală, a 
trecut pe lângă organizatori 
fără a-i remarca .• Ţăranii de 
sub pălăriile de paie suntem 
noi, cei de la Camera de 
Comert", i-a atras ateniia 
preşedintele c.C.I.A .. Nicolae 
Băcanu. Acesta a oficial şi 
deschiderea , târgului, 
mentionând că. organizatorii 
sunt' multumiti de faptul că 
AGROMĂLIM a ajuns la al 
zecelea an de desfăşurare, 

După deschidere, cei mai 
tnulti dintre expozanti i-au 
poftit pe vizitatori la 
degustarea produselor lor. 
S-au testat produse de panifi
catie. mezeluri. chiar tigări. 

' Fiind ziua folclorului româ
nesc, după-masa au fost 
susţinute câteva spectacole 
folclorice de către Ansamblul 
Datina din Bârzava si 
Ansamblul folcloric Palat~l 
Copiilor Arad. 

DUPĂ g SI·A SPART NASUL, JlNITAUAN A 
FĂCUT UN ATAC DE CORD SI A DECEDAT· 

neadap-;;;;;;;-:iteza la condirc;;d;agnosticul cte fractură de· 
ile de drum alunecos, a dera- piramidă nazală şi plagă con
pat şi a intrat in şanţul din tuză pleoapa superioară 

In data de 31.08.1999, in 
jurul orelor 23,50, pe raza 
localitătii Săvarsin, Piselli 
Rolando: de 64 ani, domiciliat 
in Perugia - Italia, in timp ce 
conducea autoturismul marca 
Citroen Xantia, cu numărul de 
inmatriculare AJ-484FH, 

partea dreaptă a şoselei, dreapta. 
comunică Biroul de presă al In dimineaţa zilei' de mier-
IPJ Arad. In urma impactului, curi, 1 septembrie a.c., Piselli 
conducătorul auto a fost inter- Rolando a suferit un atac de 
nat in Spitalul Judeţean Arad, cord şi-a decedat. 

Talon de partieipare pe 
luna SEPTEMBRIE 

-
.Numele·------------------
Prenumele _____ _;_ _____ ~----

Adresa:. ______ _;_ ___ _;_._ ___ _:__ 

Telefon, _____ _ 

Seria Ofi nr. chitanţei abonament:; _______ _ 

Abona~i pe luna august ai a.c., la tragerea la sorţi, in 
ziarului .Adevărul" sunt ruga~ cadrul căreia .vor fi oferite 
să completeze cu litere de tipar abona~lor 10 premii de fideli· 
talonul de mai sus, să-I intra- tate in valoare de 500 mii lei 
ducă intr-un plic si să-I expe- fiecare. Lista abonaţilor 
dieze, până la data de 14 sep- câştigători va fi publicată in 
tem brie a.c., pe adresa: ziarul nostru de vineri, 17 sap
Redacţia .Adevărul", B-dul tembrie a.c., iar premiile vor fi 
Revolutiei nr. 81, cod. 2900, ridicate luni, 20 septembrie 
Arad. Cele expediate după a.c., de la sediul redacţiei, pe 

fiFfiCERICO 
IHSTfiLAŢII 
ELECTRICE 

Firma ELECTRICA S.A. 
s-a Tnfiinţat in anul 1993 la 
iniţiativa unui grup de 
specialişti cu multă experienţă 
in activitatea de construcţii 
montaj in instala~i electrice. 

Dlverslflcându-şl an de 
an obiectul de activitate, 
ELECTRICA S.A. a reuşit să 
realizeze Tn 1998 o cifră de 
afaceri de 11 miliarde lei. · 

Structurată pe 7 filiale 'ii 
având 95 de angajaţi firma 
ELECTRICA işi desfăşoară 
activitatea in vestul ţării In Arad 
'ji Timişoara. 
. De-a lungul celor 7 ani de 
existenţă, ELECTRICA s.a. 
Arad şi-a legat numele de: 
• electrificarea satelor 

~~~~~-. ~=::;, ~~~~~ 

1 urma 
specifice Tntreprinse, a fost iden
tificat şi reţinut Matea lonei
Teodor, de 42 ani, din Andrei 
Şaguna, agricuttor, care are de 
executat un mandat de 1,4 ani 
inchisoare, P._entru conducerea 
unul autovehicul pe drumurile 
publice sub influenţa băuturilor 
alcoolice 'ji fără a poseda pennis 
de cooducere. 

RUTIERE. In puncte fixe !ji 
pe trasee, au fost testate 'ji verifi
cate 1.425 autovehicule in trafic, 
s-au re~nut 5 certilicate.de inma
triculare pentru defecţiuni 
tehnice, au fost aplicate 142 
amenzi pentru încălcarea Legii 
circulaţiei, in valoare de 
10.835.000 lei, s-au ridicat in 
vederea suspendării 6 permise 
de cooducere, di(l care unul pen
tru conducere sub influenta 
alcoolului, respectiv Bătrân 
Dimitrie, din Arad, cu autoturis
mul AR-02-WIE. 

SANCŢIUNI. In total, s-au 
constatat 187 încălcări ale 
diferitelor acte normative, 
sancţionate cu amenzi Tn valoare 
de 12.835.000 lei. Au fost con
statate şi un număr de 16 
intracţiuni. 

DOI CUBTICENI AU RUPt 
~ BĂTAIE UN ZDJEB 

prezenţa unui zeppelin şi a 

"t-of,u;,n~1u;;i.~avion ce survola dea
" zonei împărţind flutu

raşe. ·metode. prin care firma 

Astăzi, la AGROMALIM 
este Ziua dulce. Vor fi mai 
multe concursuri, spre bucuria 
in special a vizitatorilor: con
cursul mancăciosilor de 
Tnghetată, de 'dulciuri, 
concurSul de desene pe asfalt. 
concurs - demonstratie de 
ceramică si olărit. · ' 

GEJtLIHDE KHAP 
Foto: ŞT. MATYAŞ 

această dată nu vor participa la baza buletinului de identitate şi 
tragerea la sorţi. Pe plic, a chitanţei-abonament. 
abonaţii sunt rugaţi să facă Aten~e: in plic va fi lntro-
men~unea .Pentru premiile de dus doar talonul de mal sus, 
fidelitate". Taloanele prim~e vor chit an ţele-a bon am e nt 

public in Arad 'ji Tm~; • 
proiectarea şi execuţ1a ilumi
natului la BRD Arad; • exe
cuţia SITE-urilor complete 
CONEX GSM in vestul 
României; e lucrări de con
fecl!i metalice, hale industriale 
:la Upova, Tărgu-Mu~. 

Acum, la implinirea celor 7 
ani de ac!Mtate grupul privat 
ELEClRICA, inaugurează un 

1n urma măsurilor specifice 
intreprinsa, au fost identifica~ şi 
sunt cercetaţi in stare de libertate 
pentru săvârşirea infracţiunii de 
vătămare corporală gravă 
Bulboacă Ioan, de 45 ani şi Voian 
Sorin-Daniel, de 30 ani, ambii din 
Curtlci, făr.l ocupaţie 'ji cunoscuţi 
ru antecedente penale, comunică 
Biroul de presă al IPJ Arad. Cel 
doi ~u bătut pe Bolchiş O!igore, 
de 28 ani, din Lăpuş, judetul 
Maramureş. ce efectua murlci 
agricole pe raza oraşului Curtlci. 

!Oo.<· 
···:· 

arădeană Petra işi făcea pub
licitate. participa joi, 16 septembrie rămânând la oou sediu. "· o. 

. ~·· 

Cea mal.\ 

mare diversitate cte : 

' .. ' 
' "· ~ '.;. 

' ' ţ 
'\ 

. . ' ,... .·. . . . . '·' . . 

Un GSM tncePAnd cu 19().000 htl ~-

. ··. ,. 

acum 
la 1 septembrie la serviciile gardienilor 
Motivul: nu au fost mulţumiţi de presla!la 091*-diell!nillibrrr 

de vârstnici, •· ',~,.;" primăriei, la serviciul social căt 
şi atunci cănd au fost in patrulare pe străzi.· 

ce-'ji făceau rondul pe ştrand. , 
Dorind să aflăm d;lcă 'ji Prirnlfia Mal.a11011U11ţa 

la gardieni, am luat ieri legăfllrhdl. Gavril 
Moldovan, purtătorul de cuvânt alln..... • 

Dânsul ne-a declarat: · -.1 de 

Gardienii primăriei Arad sunt plătiţi de la bugetui 
local. In cazul in care apar probleme, primăria poate 
rezilia contractul cu gardienii ata! unilateral cât 'ji la 
cererea părţilor, a ~nut să mai precizeze dl. Gavril 

mu~umiţl de prestaţia celor 
Motdovan. 

.. "·o. 

BOIAUA DE . RECUCERE~E PIAŢA 
Localitatea Apateu este t&- • ....... Ioan Sărac pre- re====---------. 

num~ă pentru cullura de ardei cpal ",lalaua este cul
kapia, care ulterior este pre•luc•h.'tlll'a:.aan compensează 
in boia de ardei. La şi In c81efalte culturi. Adică 
zonă nu este localnic care să,.. porumbul şi grâul. 
cultive ardei pentrU boia. AceastA culturi asigură 
Primarul din Apateu, dl. Ioan omului-un trai decent." 
Sărac, ne spunea că media de Pana nu demult, 
cultură/familie este un iug de locuitorii din Apateu păstrau 
boia, echivalentul a 50 de ari. boiaua pănă la doi ani, In 

.MuncacultivatonlorTncepeln pod, ambalata in saci de 
luna februarie, cand se amena- nylon şi ulterior in saci de 
jează paturile pentru răsad. In hârtie. Singurul dezavantaj 
martie ele se Tnsămânţeaza. era că, Tn timp, işi pierdea 
Timp de şapte săptămâni din culoare. Acum cultivatorii 
sămânţa se dezvoltă in răsad si de boia nu mai au grija 
la inceputul tuoll mai se face depozitării intregii cantităţi 
plantarea. Pentru o cultură de ob~nute. Un localnic a avut 
boia sunt necesare cel puţin cinci Initiativa să· achizitioneze 
pra!jile manuale. La sfărşitulluni · boiaua de la cultivatorii de 
august planta ajunge la 1Tlllturi- boia, să o ambaleze şi s-o 
tate şi se recoltează. Ardeiul livreze in ţară .• Feli lmpex" 
kapia se inşiră pe sfori şi se pun SRL, societatea care 
la uscat. Uscarea se face in ambalează boia, cumpără 

camere special amenajata şi kllogramul cu 25.000 lei.~~~~~;~~~~~~~ 
incălzite .• Dacă nu 'se usucă la Ambalată in pungi de 30-50 
foc, boiaua nu are culoare fru.. grame, pretul de vanzare 
moasă." Ardeii uscati se macină ajunge la 33:ooo leVkg. 
in mori cu piatră si a5a se obtine Iniţial .Feli lmpex" â v-andut 
ţ>oiaua de ardei.' cantitatea '·de boia vrac, in special la aba
boia oD\iii'--~ este in funcţie de toare. După scandalul cu 
condiţiile atmosferic.; d!!'! anul boiaua de "Apateu falsificată cu 
respectiv. Dacă anul estiii bun, C:!:'hămidă şi alte ingrediente, 
un iug cultivat dă 700-1.000 kg lumea se ferb~ ~~ cumpere 
boia măcinată. Dacă nu, de pe boia de aici. Şi. ca urmaib, 
aceea'ji suprafaţă se ob~n 200- afacerile societăţii nici n-au 
300 kg boia. mers in Arad. Cei mai serioşi 

"!': .• 
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llloca legea caselor nationalizate, 
dacă căi patru senatori' ai săi vor 
reitera votul negativ din Camera 
Deputa~lor al celor patru deputa~ 
UFD. "Noi putem -bloca legea, 
cele patru voturi din Senat contlnd 
mutt mai mutt ca cele·din Cameră" 
a declarat joi, intr-o oonferintă d~ 
presă, liderul UFD Varujan 
Vosganian, reafinnindu-şi opinia 
oonform căreia, in urma unui vot 
favorabil,legea va fi "aruncată" din 
Parlament in bibunale, jUdedltorii 
urmind, potrivit liderului UFD, să 
decidă dreptul la proprietate in 
functie de Interesele celor care 
deţirl puterea. •Legea este voit 
ambiguă şi pe gustul tuturor, ca un 

. almanah·, a fost de pc'irere 
Vosganian. 

In acelaşi timp, prim
vicepreşedintele UFD, Mircea 
Coşea. consideră că, in momentul 
de faţă, "in Romania are loc o con
spira~e impotriva proprietă~i pri
vate, or.chestrată deopoţrivă de. 
Putere şi de Opozl~e·. Coşea a 
~ut că amalgamarea intre pro
prietatea privată· si cea de stat 
ta-.:orizează recnidescenţa fn 

bazat pe ~· "Proprietatea de 
stat este absorbită de proprietatea 
privată de tipul intreprinderilor 
căpuşă", a mai spus Coşea, 
adăugind că •aplicarea legii 
caselor nationalizate, in aceasta 
formă, va duce la divizarea soci
etăţii rornaneş~~-. 

Preşedinta Asocia~ei'Proprie
tarilor DeposedaV Abuziv de Stat 
(APDAS), Maria Theodoru, 
prezentă la Conferinţa de presă,. a 
spus că se raliază tuturor amenda
ment- UFD la proiectullegislaliv 
al legii caselor, apreciind că este 
singurul partid care dore~te o 
"rezolvare reală ~~ neinteresată• a 
problemei proprietăţii. 

Maria Theodoru a declarat că 
"va protesta la Curtea Europeană 
a Dreplurilor Omului' fată de lncer
cările de legiferare a ~rii 
dreptului de proprietate". 
llleodoru, asemeni lui Vosganlan, 
consideră legea "lmorală". pentru 
că, In opinia acestora, există, prin 
prevederile legii, "persoane lndrep
tăţite Şi la case cu litlu de .-", 
şi la case fllră titlu de valoare". 

Emil Constantinescu a 
plecat la summilul 

Francofoniei în Canada 
Preşedintele Emn Constan' 

tinescu a plecat joi, Intr-o vizită de 
trei zile in Canada, unde va partic
ipa, la Moncton, la cea (le-a VIII-a 
Intilnire la Nivel jnaU a 
FrancofonleL Şeful statului este 
insoţit In avioo de 'omologul său 
rnokJovean Petru Lucinsdli si de 
vicepreşedintele bulgar T0dor 
Kavaldjiev. Preşedintele Repu
blicii Moldova a sosn pe aeroportul 
Otopeni cu puţin timp inaintea 
decolării aeronavei prezidentiala 
romane, In vreme ce oficialul 'bul
gar a ajuns la Bucure~ti joi 
dimineaţa. Jn cursul zilef, 
Kavaldjlev a avut o intilnire cu 
preşedintele Camerei Depula~lor. 
Ion Diaconescu. Presedintele 
Con§l.antinescu va p3rticipa la 
lucrările In plen Şi pe ~uni ale 
reuniunii şi va avea o serie de 
lnfilniri bilaterale cu şefi de stat şi 
de guvern participa~ la su1T11T1l 

St!mmitul Francofoniei d~ la 
Moncton va avea ca temă 
"Tineretul in pragul noului mile
niu", la reuniune urmind sa par
ticipe repiezenta~ a 32 de state 

e ale organizaţiei. 

GUVERNUL A ATRIBUIT MONUMENTUL LIBERTATII 
DE LA ARAD ORDINULUI RELIGIOS AL MINORITILOR 

Monumentul de la Arad, a care, in timpul revoluţiei din Arad. El va fi amplasat intr-o 
cărui reinstalare ·a fost luată in 1848, au dezertat din armata zonă denumită Parcul Racon-
disc~e de către primul ministrul habsburgică şi s-au alăturat lui cilierii, a cărei amplasare va fi 
ungar, Victor Orbail, in cursul Lajos Kossuth. Monumentul a 

stabilită utterior, după consuttări ultimei sale vizite in România, a fost instalat, în 1890, în centrul 
fost aţribuij, joi, prin Hotănre de oraşului Arad, dar a fost demon- ·Intre reprezentanţii Departa-

Guvern,, Ordinului religios al taqn 1925 şi adăpostit in ~pozi- . mentului Administra~ei Publice 
MinoriţitOr, a declarat purtătorul tul unei Intreprinderi. In moinen- locale ~i autorităVIe locale. 
de . cuvînt al Executivului, tul de faţă, grupul statuar se află DUpă ce va fi luată o decizie 
Adriana Săftoiu. în incinta unei unită~ munare. privind amplasare·B Parcului, 

"Monumentul Libertătii" - Prin Hotănrea de Guvern de 
Ministerul Cultl.lii va organiza un realizat de către 8culptorii Zala joi, grupul statuar a fost trecut In 

Gyorgy ~i Huszar Adolf - este administrarea Ordinului. Mino- .concurS pentru machetele 

compus din mai multe piese; riţilor (Ordinul Conventual al '·.privind amenajarea ZO(lei In care 
reprezentind 13 generali unguri Sfintului Francisc de Asissi) din ·se va afla monumentul. 

.1.1t· ARCOMMAT 
-,Ă~GRUP S.A. . 
~ BXJN.J-Ralaia 

i 
,"'1. 

St l'oeiOO r.tJga rr. H 
1itA'ax. OOfO 5T 281 719, OOfO 5T 276333 

dealer autorizat al 
DERMATINA S.A •.. 

Vinde la preJ de producător. . 
ECH/PAlfe/T DE PROTECŢIE 

, ·'CIZME' MĂNUSI' PELERINE 'SORTURI' 
Concen de iazz 

Mâine, la •orele 22,00, clubul de jazz 
,.Frontiera" va găzdui COilC&rtul extraordinar 
GARBIS DEDEIAN CUARTET. Din grup fac parte 
Garbls Dedeian .. saxafon, Sorin Romanescu -
chitară, Pedro Negrescu • bass fi Dlnu Simon -
baterie. Sponsorii concertufui sunt_flrmele 
Ursus, Trans Ar, Petrom fi British American 

• COVOARE PVC'' MATERIAL PT. PRELATE ' . 

ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC ŞI PVC 

'FIRE 'TUBURI ' FURTUNE ' CHEDERE ' 
' FOLIE POLIPROPILENĂ . '- .· . ' 
' ETICHETE AUTOGOLANTE 
' BENZI ADEZNE 

·:' .. · ,. : Taba<;co. 

·1 .. ""'· .~. __ ...;.... ___ ....._. __ "'T"""_..,.........--A-·"....,..· 

lAMACEASE 
VA RÂDE SANATOS 

Ieri, prin centrul 
AradUlui; o·rganizatorii 
Festivalului de satiră fi 
umor sătesc .,GURA SATU
LUI" de la Macea, fi-au 
făcut o reclamă pe măsură 
(cu fanfară, căruţă trasă de 

un măgăru,), superb, ce 
mau· · 

Arădenll au fost Invitaţi 
astfel la festivalul care 
începe azi fi va ţine până 
duminică. Cine dorefle să 
asculte .,GURA SATULUI" 'IÎ 

~ă. râdă sănătos, ea fa ţară, 
'f' poate petrece după
amiezele din we·ekend 
Ma~~~' · 

., {Unnal8 din pagina 1) taior lAS-uri? Cela 30 de procente pe cara le 
Am mai spus~o: aşa este, cei care au fost de~n acestea? . 

deposedaţl abuziv de anumite bunuri merită ti · Să filtl serlotl, lipsa marilor. concanttl(l 
trebuie despăgublp. Cum, aceasta este lnsă traa- . , datorlridu-sa lipsei banilor din partea producăto
ba guvernului sau a Puterii actuale care vrea să rtlor ,i, mai ales, anemiculul sprijin al statului, Iar 
repare această nedreptate fi care trebuie să nu neprfvatizărUi:alor 30% cat deţin fostele lAS
găsească resursele necesare. Adică, dacă P·a uri. La ce va duce legea Lupu dacA va fi adop-· 
venn '!C"8Stă Idee 'lţll cu tot dinadinsul s-o pul tatA? La o nouă fărâmlţare daca ne gindim la 
In practică ti nu vrei să lael precum Cehia sa~ cele 864.848, de cereri care există fi cara nrv&~~- . 
Ungariia care, din ra~unl economice, dar li din dlcă o suprafaţă de 1.829.799 de hectare cit 
bup simJ au acordat aceste despăgublrr sub . adună acum fostele lAS-uri. . 
fonnl de a<:~~unl fa diferite socială~ comerciala; ·~ As da tă •--~ · --~-~ 
ei, bine, dacă, fu Putere actuală vrei să te dai mai • 3 r, repe m, con.-.,.- ac.M --t 
rotundă decât oricine, foarte bine, nimeni nu te • :III% tj., na .-..J dP 70% .,..... -. ~'!?-. · 
opreşte să faci ceea ce vrei doar ca eu nu sunt vad7.at ..., ani dP - ti- .,...., ............. lOt. 
de acord fi ca mine bănuiesc că celelalte 20 de mal pafhll ŞI va continua să producă tot mai 
milioane de români, nu sunt de acord u plătesc _puţin pentru că • de ce să ne ascundem după 
eu, din buzunarul meu aceste despăgubiril deget? .. toată lumea 'ftla el ..re. ........,.. • 

Cam la fel stau lucrurile şi in privinţa agriculturii nmutre au rcaat ~ 30 ... 
celeilalte legi, cea a pământului fostelor lAS-uri şi __ .., .,..... mal aparfin ..._.... d '
a pădurilor. Cum se 'tie, in prezent, aceste foste tul că ac•laşl Ntat nu PNtiP! capabil Nă 
lAS-uri mal depn circa 30% din suprafaţa arabili wawţlnli prin wabvf!nţll .. altf! •liwarl 
a ţării, restul de 70% fiind In proprietate lndlvidu- .,,. *njitop"'- 70'1b,----~au
ali, legea pentru care ţărănlstul Lupu se bate cu pili la toate .,..._ f6ri. Spre exemplu, în 
atâta infocara vrind să treacă In proprietatea par- Ungaria, subvenţiile statului pentru agrlcultori 
tlculară ti cete 30% părnllnturi cara mal aparţin sunt de 40%, In Polonia fi Cehia de 60%, ca sA nu 
statului. mal vorbim de alte ţări precum Gennanla sau 

Cum sa prezintă skuaţla din acest punct da mult mediatizata Elveţie unde subvenţiile In 
vedereln celelalte ţări foste comuniste? Confonn zootahnla privată ating 80 (1)%. Să ne mal mirăm 
unei statistici de anul trecut, In Ungaria statul mal atunci de ce laptele fi brânzaturile elve~ene sunt 
depne în proprietate 10•/, din terenurile agricole, mereu pe primulloclnlume"lo · · . 
in vreme ce in Gennanla '' Cehia procentul este Am vrea si nu fim inţele'l g 
mult mai mare, el situandu-se in jurul a 20%. nimic impotrivA ce fostele lAS-uri să se desfi-
Evident. nu mai trebuie să explicăm raţiunile pen- lnţezo - chil că, a,a cum se recunOa!fle, la ora 
tru care orice stat Îfi păstrează pentru nevoile actuală ala acoperă aproximativ 30% din nevoile 
sale strategice - e vorba de o strategie econo- pieţei agroalimentare Interne. Să se desfiinţeze, 
mică, evident • o anumită suprafaţă de pământ ••adar, dar, - IDdolm eli..........,._..._._ 
Noi, ca de obicei, vrem să fim mai de,tepJi ca alpi ...,...a., P"' plcioarf! agricultura u..-rA, 'i să radem, pardon, să privatizăm tot, pentru că - •• avAnd n•volP dP cu totul ~ cu totul 
se trămb~ează - aceasta este .,cheia dezvoltării" ..._va. Mal _ 

1 
, • ,...., - ..., - _.. 

agricultuni noastre, calea "salvării" el din neantul r-- "'r"'' ,. 

In care se afundă pe zi ce tracel .... doo ......_ 
Adică, acest ciot de 30% conteazA • ti nu De asta dui:a lipsA ţăranul romAn, iar nu de 

restul de 70%, mal spunându-se că agricultura pământ- să nu uităm că 'lin 1999 au rămas. nelu
noastră este a'l" cum este datorită fărlmlţăril el: crate 2 (1) milioane de hectare de pimânt - ~ 
De acord, dar cine a oprit concentraraa pămân- bani sub fonnă de subvenţii: pentru tractoare 
turilor in suprafeţe mari pe care să se poată lucra pentru celelalte utilaje, pentru seminJe, pentru 
mecanizat fi în condiţii optime? Existenţa fos- erblcide '1 pentru o mie de ake asemenea lucruri. 

~ 

. -. 

·Magazinul de vopsele Agromalim'99 COMISIA DE SELECTIE · 
A ADMINISTRATORILbR . .._ Coior PI ... s 

',..""' ..... 
Arad., Str. Dr. Ioan Raţiu nr. 25, 

.. , .• · _ Tel: 251.259 
:·' ' 

· VINDE: 
• vopsele lava bile pentru interior, albe sau colorate 
- vopsele lţivabil.e pentru e)(tailor, colorate, .la 
comandă. · 
• gleturi pentn.; interior şi exterior, chituri, grunduri. 

TARG INTERNAŢIONAL DE AGRICULTURĂ .[dJ 
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
Z-6 --brie la Sala s.,-r11or

Vineri, 3 septembrie: 
• ZIUA DULCE ••• 

LA AGROMALIM TE ADUCE 
De la orele 15.00: ~ 1 -

1. Concurs de desene ve asfalt- ' · 
2. Concun;/!!l;;nonstatie de ceramlc6 fi olărit 

constituită în baza Hotărâri! A.~&+· de fa ' 
S,C. AGROINDUSTRIALA ŞAGU S.A. nr.1'dln'27.07.1999 '1 în conformitate cu dispoziJiile art. 4 (1) din Normele 

Metodologice privind incheierea contractelor de · s
trare aprobate prin H.G. 364/1999, a cuno,tinJa 
celor interesaţi că în data . 0.1999, ora 11,00, • · 
organizează la ~ed , . . AGROINDUSTRIALA ŞAGU S,A, 
CO_!!t;.Ursul-68 selecţie a administratorilor in co.nf~~.itate 
eu dispoziţiile ari. 3 (1) din Nonnele Metodotog..,.~itvmd 
încheierea contractelor de admintatr&ra.aprobate pnn H,G. 
364/1999. . 

·--• ·t;;~~::::v:~~z~:::~ 
--: SPOR· email alb lucios · 43.000 lei/ 1 kg 

3. ~~:;cursul mAncăcfo'l'llor de Tngheţată 
(oferitiir de finnele MAREM lfl SCHOLLER) ' 
4. Concursul IAURTUL FERMECAT '" ' 
5. Conc•rsul dulclurllor ·'· -

UN TÂRG ••• JOS PĂLĂRIA! 

Ofertele se depun in plic( sigilat fa sediul societăţii pin;.. ., _, 
datede08.10.1999. . ,r ., 
Mentlonăm că 'lmexel~ cererii da ofertă fi calefatt~ docu- ·'-j 
menta prevăzute la ari. 8 III. a-g din Normale Metodologica , 
se pot procura contra cost de la sediul societăţii începând ' 
cu data de 09.09.1999. (52242112} 
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CEVA NU SE 
Am vizionat miercuri seara 

prima paria a unul aşa-zis film 
artistic intitulat "Fratele trăj(al!!r · 
Din comentariile care au urmat 
filmului am înţeles că fi pariaa a 
doua continuă in aco18fl stil ca 
prima paria, 8f8 că n-ar 11. hazar· 
dat a-mi exprima ui1ele opinii. 

· In linii mari, filmul ln.-rei 
să prezinte o ţară • România ·in 
cal"8 minoritatea maghiară este 

. supusă la tot felul de represalii, 
· tn care temuta secu-ritate 
ooauşlstă fl·a perpetuat fi după 
revoluţie (acţiunea filmului se 

::'v':'::~:s~~~~ ~;ă~'f,; 
Paris cu sprijinul Cc•m•mltătil· 
Europene, producatc•~ 

••""""" fiind cu totul hal>ar;!~ 

I-au avut in proprietate. 
Ce mai una, alta. Maghlarll 

surit oropslţl, alungaţi, margl· 
nallzaţl 'i omoriti. De către 
brutale de români. Cam aceasta 
ar li Ideea generală a filmului. 

Evident, pelicula - pentru a 
sugera cele de mal sus - conţine 
tute grosiere, specifice filmelor 
de cel mai prost gust, in care 
profesionalismul este la cota 
zero. Dar, este tipul de film la 
care "mesekt" răspund emotiv 
fi sentimental. Ceea ce se fi 
urmă~te. de fapt. 

Nu pot să afirm cu certltu· 
dlne că acest film, turnat In 1993 
fi reluat acum de vreo patru ori 
pe TV 5, ar avea vreo legături 
cu evenimentele dtn· Kosovo, 

după cum 
culează 
Un lucru 

mine, • ca cert lnaă: 
romAn, la un e 1 1 c u 1 a 
moment , r mi re fte 
m-a pufnlt risul vizind câte Implementarea In mintea occl
aberaţll pe metru de pellallli dentalulul a Imaginii unei 
prezintă acest film. Evident cu RomAnii dictatoriala fi a unul 
tentă propagandistică. ŞI mi popor romAn primitiv care, 
pot distra caraghlosllcurlle fan- chipurile, ar trebui salvate 
tezlste ale filmului pentru că eu cumva. Cum? Să zicem, 

1. c1mc•sc realitatea românească. bunăoară, prin clvlllzarea lui de 
ŞI ştiu că filmul este o tămpenle către vecini, evident de către col 

·.·.-
.·,-. .. •·. 
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Gvoruv Tokav. deuu•a• UDMR Arad 

SCURT LA OBIECT: 
PROMISIUNILE REBUIE RESPECTA 

D-1 Gyălgy Tokay, deputat UDMR de Arad, a fost ml
nistnJ al minorltăfilor. FUnd ocupat cu probleme de minis
ter, d-1 Tokay s-a implicat (mai) puţin in viaţa politică 
arădeană. Mai mult, problemele economice fi sociale ale 
Aradului nu I-au prea pasiona~ din aoelea'ji motJw ministe
riale. Acum, fiind doar deputat, d-1 Tokay va avea mult mai 
mult timp pentru a vedea de problemele cetăţenilor arădenl, 
fie el maghiari, romlni 'i·"· Cal puţin aşa am t8finut noi din 
,declaraţia d-lui deputat G. Tokay. 

l care va fi important din 

Sunt probleme punctuale cu ,,Aria" şi cu 
alte Intreprinderi. Un membru al oorpului le
gislativ nu se poate implica tn mod direct in 
afacerile economice, dar nu e mal puţin ade
vărat că obligaţia noastră, a tuturor celor 
aleşi. este sA incercăm prin mOOxlele şi posi
bilităţile noastre - sA ~m sA rezolvăm 
problemele arzătoare şi .,Arls" e doar un 
exemplu. 

Un alt capitol este cel al administraţiei 
publice locale. Cum putem noi ajuta admi
nistraţia locali care este intr-<> situaţie finan
âară destul de ~? Avem obligaţi faţă de 
ăferite coleclivitllţi n.ra1e care solicită sprijinul 
nostru In materie de programe locale. 
Trebuie sA hăn geanta cu actele şi sA lncer
căm sA ajutllm, rn&rga.ld de la un minister la 
altul, dacă e nevoie. 

fără nici un real. Dar mă care cântă la plan fi se află la 
1'-l•""' spectatorul apus de România, acolo unde 

putUl vedea III· se află, de fapt, civilizaţia. 
mul de vreo şapte ori, fi care Maghlarll trebuia salvaţi din 

mai multe puncte de vedere şi penlru că este 
ultimul an din legiSlatura actuală. Trebuie sA 
facem un fel de inventar care sA ogrindeascl 
rapatJI cfiOire promisiuni şi realitate. Şi dacă 
mă lntrebaţi e&Bf dori sA fac in ultimul an in 
Pariament eu \/Oi răspunde 1barie simplu: for. 
rnatiunea noaSiril a făcut anumite promisiuri 
alegătorilor şi aceste promisiuni treb~ie 
respectate. In calitatea mea voi incerca sA 
contribui cât mai eficient la materializarea 
unor acte normative care Tncă mai sunt pe 
ordinea de zi a Parlamentului ca să ter
minăm acele chestiuni care au fost atata 
vreme suspendate. In ceea ce priveşte situ
aţia mea de deputat al judeţului Arad, eu 
oonsider că una dintre cele mai importante 
probleme este implicarea noastră Tn 
rezolvarea unor probleme eaJIK> •lice de pri-

vatizare. Pw fost privatizate o serie de obiec
tive eaJI .. ilice importante <in judeţul nostru. 
Ceea ce ne interesează insa este cum lşi 
achitll Obligatiile contractuale cei care au 
obtinut aceste bunuri. In materie de postprt. 
vatizare nu există o atenţie destul de accen
tuată. Dalorită poziţiei pe care o am de depu
tat. am acces la date, am acces la informalii 
şi e obligaţia mea să mă informez in ce 
măsură obligatiile cootractuale sunt respec
tate. Cu atât mai mult, cu cAt depind multe 
de respectarea obligaţiilor investitorilor. 
Respectarea investiţiilor tehnologice inseam
nA locuri de muncă. Şi am ajuns la problema 
cea mai imporlanlă. Suntem un judeţ puter
nic industrializat. Pentru noi este vital să 
salvăm sau sA Inmulţim locurile de muncă. E 
o chestiune care va sta in atenţia mea in 
acest an. 

Să spun şi ceva autoaftlc. Cu vreo douli 
luni In urmă am fost la Tumu. Era lo<llba 
declararea locaitaţil T1.100 ca şi oomună. De 
atunci lucrurile nu prea s-au mişcat. Am 
solicitat şi o documentaţie care sA justifice 
cererea iocultiJrilor. Probabil a ajuns la un alt 
ooleg deputat sau senator. Fără o Insistenţă 
din partea ambelor părţi lucnrie vor ITielg8 
foarte incet.. 

'• 
.$·. 

poate lua filmul in serios. Căci ghearele Căpcăunllor. romAni. 
in film, in culori gri Intunecat • Mi număr printre cel care 
c;eţoase, se petrec nlfte evenl· sunt obiectivi, chiar critici cu 
mente care nu se intimplau nici realităţile româneşti, In special 
pe vremea dictaturii ceauşiste. cele legate de normele de clvl· 
Or, cu toate limitele el, llzaţle. Şi recunosc. realităţile 
democraţia românească post· mă obligă • că am rămas in 
revoluţionară e mult deasup;a a urma Occidentului in prlvin+• 
ceea ce se vede in film. ,.. 

Problema fundamentală e civilizaţiei in toate planurile. Dar 
acest film, sponsorizat de 

a Imaginii pe care şi-o faca Comunitatea Europeană (?1), 
s~~~~~t1o·~~ despre România şi care ar trebui să fie Imparţiali, 
P romAn. O Imagine care prin Imaginea pe care o creează 

e suferlndă In Occident. spectatorului, trimite RomAnia 
film, dacă e luat In serios In jungla Amazonulul. Inear· 

de către spectatorul neavizat, • că riie romAnilor (inclusiv ale 

Şcoala de vară a OTRM 
Recent întorşi de la Şcoala 

de Vară care a avut loc la Cluj, 
liderii OTRM Alad au sustinut 
o conferinta de presA cu Sco
pul de a iniorma opinia publică 
asupra ultimelor evenimente 
pe linie de tineret. 

.latea din Transilvania 

iar spectatorul occidental e d-lui 1. lliesi::u) de a lua atitudine 
:lf'i!ÎIIIit. d.~. a fi .. avizat ln ce t,'i 

s'Ui11'irde lucruri illn .. fa.-. de promovarea unui aseme-1 

PATRUDIIDE 
IIFZBATERIINIBISE 

Şcoala de vară de la Cluj 
s-a desfăşumt in perioada 26-
29 august. in decursul celor 
patru zile fiind dezbăMe 111!11 
multe teme. cum ar fi: psihoJo. 
gla Hderului, sOciologia grupu
lui, doctrins politice, strategii de 
campanie electoralâ etc. 
Aradul a fost reprezentat la 
această întrunire de către 
presedintele OTRM, Adrian 
Mur'eşan şi vicepreşedintele 
Mihaela Covaci. 

Mihaela Covaci, vice
preşedinte OTRM Arad a su
bliniat că la Conferjnţa 
Naţională a tineretului pere
mist, senatorul Corneliu Vadim 
Tudor a afirmat că pe toate lis
tele unul dintre primele trei 
locuri va fi ocupat de reprezen. 
tanţi ai tineretului. 

MANIFES 1 ut
DNEREI GENERAŢII 

1 
! 
'· 

Ra:mllnlo • duce Imaginea ţării In. nea film In spaţiul occidental, 
necioplite. Pentru rămân fără efect. Pentru că 

şi apar romAnii. Nişte lnsuşl franţuzul zice: .,calom-
brute care mai mult mormăle nlez, calomniez. quelque chose 
decât vorbesc, se cor:n~ortă reste"- calomniază, calomniază, 

f ;;.~~:;!~~Î~t:, sunt agresivi şi do- ceva tot rămâne. Prietenii 
1:. lnstincte. Nota bene: maghiari ne-au mal fllcut o fi· 

taxlmetristul ţigan vorbe!ite gură. Urâtă. Nu e nici prima, nici 
limba lui Voltaire, iar românii si- ultima. 

~lalbiS<os~. chiar pe române!fte. ln De un lucru sunt sigur: dacă 
acela!fi timp, maghiarii sunt fini, maghlarii trăitori Tn România au 

După ce a fost lansat la 
Targu Mureş. laşi, Cluj precum 
şi in alte judeţe, ieri, 
Manifestul tinerei generaJii a 
fost prezentat şi la Arad. 

subţiri, cântă la plan dum· văzut filmul şi sunt obiectivi 
nezeleşte, chiar dacă pianul 8 In sunt obligaţi să spună că "aşa 
grajd, acolo unde. au fost alun- ~van~. se existi". 
gaţl din fostul conac. pe care'· 1. IEft(fiH 

La finalul cursurilor s-au 
dat teste şi calificative fiecărui 
participant. La aceste cursuri 
au participat 11 jodeţe, majori-

In cadrul manffestului sunt 
trasate citeva dintre'idealurile 
tineretului peremist, care se 
recomandă: .români, cre,tinl, 
promotori ai Naţionalismului 
Luminat şi discipoli ai sena
torului C.V.Tudor". 

SOitlltA AMBIUIŞ 
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i 
initiat o de stringere 
de' semnături in vederea modi
ficării Constitutiei, astfel incit 
proprietatea să' fie gârantata ~i 
nu doar ocrotită de către stat 

Cunoscind faptul că pentru 
initierea unei astfel de actiuni 
pa'rlamentare sunt neceSare 
250.000 de semnături, ne-am 
interesat la filiala PNL Alad pen
tru a afla că~ arădeni şi-au pus 
semnăturile pe aceste liste. Ne
a răspuns dl. Haristiade: .,Filiala 

.· .-.· : .· . ,, I.IERQIH 

ar 
12.000 de semnături. PAnă 
acum avem strânse aproxima
tiv 2000 ... De ca ata puţin? 
Pentru că au existat partide 
care, profltănd de semnăturile 
oamenilor pentru diverse 
Iniţiative, I-au Inscris şi in par
tid. Aşa că, oamenii se tem ... 
Ne-a bucurat şi declaraţia 
UFO Arad In sensul sprijinirii 
acestei acţiuni, dar pAnă 
acum n-a venit nici unul. .• "~ 

DORO SIHACI 

TEODOR MORCAN SE VA 
ÎNTR·UN PARTID "FOARTE FRUM~S" 

aceste legi? 
- Eu zic că ar flllins şi n-ar fi 

bine. Pentru uni ar fi bine, penbu 
alţii n-ar fi. , . 

-'Mal exact. 
- Penbu cei care au fost pro-

prietari ar fi bine sA le primească 
inapoi. Penbu chiriaşi n-ar fi bine. 

-Cum vade~ rezolvarea? 
- La nivel de primării şi la nivel 

de pailament. 
- Sunta~ inscris in partid? 
.- Nu. Eu sunt independent. 

Dar vreau sa mă inscriu Tntr~un 
partid foarte frumos. Am sA mă 
hotărăsc. Pe vremurile din trecut 
n-am fost membru de partid. 

-Care ar fi partidul acela fru. 
mos? 

- O sA mă orientez acuma. o 
să iau legălura cu dl. dr. Bameţlu şi 
el o sA mă pună in temă, că sun
tem prieteni. 

-Ce pollticla~ vă place? 
- Pe dl. Roman TI simpatizaz Şi 

pe dl. Valeriu Tabără, pentru că 
VOillesc un lucru cinstit si frumos. 

- Cu cine a~ votat? 
·. -Cu dl. lliescu. 

. ... 

-Şi cu cina veţ vota? 
-Tot cu dl. lli<>".cu . 
-11 slmpatlzaţi pe P. Roman 

dar vota'jl cu lllescu. CU!" vine 
treaba asta? 

- Vot~z cu care-I primul pe 
lista: ori cu dl. Roman, ori cu dl. 
lliescu.. . • 

- Nu putep vota decit cu 
unul dinei. 

- Cu dl. lliescu. · 
- Cum merg treburile In 

ţarl? . 
-Prost Ţăranul e afectat, pen

slonarul e afeda~ loatll lumea~ in 
criză de bani. Eu ies la pensîe 
acuma. Poate nu-mi ajunge pen
sia. Eu hoţ nu mă fac. Aş vrea sA 
fie pace, sA trăim intr-o lume foarte 
serioasA, sA nu pună Impozit pe 
pensii, să ne dea sămanţa la timp 
ca sA putem semăna, că vremea 
nu aşteaptll. Eu mă duc la baza de 
recepţie de la Sebiş să dau 
cupoane şi să Iau sAmanţa. Imi 
zice: nu avem. Ce fac? Rămăn cu 
cupoonele in buzunar? Să-mi dea 
sAmanţa cănd mk> trebuie mie. 
Degeaba mi-o dă la primăvară, 
daca eu trebuie ~ seaman in 
loamni. 
·, -VIitorul cum n vedeţi? · 

-Cred <X> fi mai bine. 
· . .., Pa ce vă baza~? 

- Pe parlamentari şi pe 
preşedintele ţăill puţin. Iar dacA o 
veni altul la putere mai vedem noi 

· cu dl. dr. Bameţiu cum ne mal 
lnţelegem. 

1. IERCfiH 
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GARilARAD, L)JCRU PE 
JUMATATE FACUT 

După Revoluţie, multe instituţii publice au 
recurs la schimbări. Mirosul epocii de tristă 
amintire a fost inlocuit cu mirosul de revoluţie. 
Vopselele lavabJie au curs pe sute sau poate 
pe mii de ziduri ale unor clădiri care inainte de 
'89 vedeau pensula t;i bidlneaua doar atunci 
cind se anunla vreo vlzitâ oficială. Probabil ci 
romănul n-ar li fost cuprins de febra lglenizăril 
dacă n...ar fi umblat in ţări occidentale unde a 
vizul ca acolo totul arată ca nou. la noi lgle
nizaraa a Inceput in sistem micro. ŞI af" se şi 
continuă. Ca o dovadă, clădirile din oraş. Unele 
lUcesc de curăţenie, altele inghit murdărie cu 
lopata. In a doua categorie a clădirilor de care 
·aminteam se lncadrează perfect staţiile CFR. 
la Arad, cum pătrunzi in gară te Izbeşte miros 
de murdar, de imb.lcslt. Doar tabela electronici 
cu plecările fi sosirile trenurilor spune că tn 
gară &·au făcut ,ceva investitii. Peronul. de la 
linia 1 a fost şi el modernizat 1n urmă cu citva 
timp. ŞI cam atât. Scările pasajului subteran 
arată ca după bombardament. Roase de paşii 
călătorilor, c·u tiviturlle de metal rupte sau, 'in 
cel mai fericit caz, scofâlcite, gata oricând să 
pună piedici călătorului grăbit. Pasajul subter
an, gresiat şi faianţat .,urlă" după apă şi săpun. 
La fel ca fi trenurile care pleacă Sau vin in gara 
din Arad. 

NELIPSITELE COJI 
DE SEMINTE 

Am. urcat .in trenul personal pe ruta 
Arad - Săvârşin. La ora 7,54 trenul se 
umeste din gară. In vagoane, maiori;- r---
tateci călătorilor sunt navâtişti şi 
îndreaptă spre locurile de muncă. Sunt 
imbrăcati ca de cilătorie. Cu haine de 
culoare mai închisă care să nu prindă 
cu usurintă mizeria din tren. Un tren in 
care 'nu se poate vorbi de curăţenie. Ci 
de un surogat de curăţenie. Călătorii S· 
au obişnuit cu asemenea condiţii: să nu 
aibă coş pentru gunoi, să accepte 

neciviliza~ care aici aruncă hârtii, mucuri de ~gară, 
pahare de îngheţată. Vopseaua de pe geamuri şi 
de pe uşi este fie crăpată, fie soioasă. Pe nimeni 
nu interesează, pe nimeni nu deranjează. Sala de 
aşteptare, clasa a ll·a, e pustie. Nimeni nu se in
cumetă să~şi intoxica plămânii cu mirosul 
pestilenţial din sală. Băncile sunt soioase, la fel ca 
pardoseala şi pere~i. Am vrut să aflăm de ce gara 
Radns arată jalnic. lmpiegatul Petru Ciudan ne-a 
dezlegat enigma mizeriei: "0 dată cu dlsponibi
lidrile de anul trecut, din octombrie nu mai 
avem femeie de serviciu. După plecarea el noi 
ne gospodărim in timpul liber. Fiecare face 
curat la locul lui da munci." 

Varul, vopseaua, apa şi delefflenlul sunt mata-. 
riale necunoscute pentru cei de la CFR. Aş vrea să 
mai precizez că nu am exagerat deloc prezentând 
jalnica stare de lucruri, existentă in gări şi in 
trenuri. Cu astfel de' gări şi de trenuri nu ne aflăm 
nici măcar la periferia Europei după care tânjim 
atât de muH. 

N4VETISTII DIN FABRICI80 
BAGAT SNCFR·UL "LA APA" 

ln jurul orei 19, 18, înaintăm pe peronul din 
Arad, in aşteptarea trenului personal Arad-Brad, 
unde erau câteva zeci de persoane. Faţă de anii 
preceden~ extrem de pu~ni. IW dispărut navetiştii -
ne spune un ... navetist ~ că noi eram grosul pe vre
muri. După schimburi venea puhoiul de oameni că 

prezenţa mucurilor de ţi,g_ară că femeia din imagine nu e prea 

cojilor de seminţe aruncate la '~n • .l~~~~~d~e~c:'ee~a~ce~ll'~e~d~e~--------J 
plare pe jos, să privească prin nişte le 
stre aproape opace sau să-şi foloseasca hainele 
pe post de ştergătoal'e de praf. Despr~ mirosul 
inhatat in vagoane - să nici nu mai vorbimf 

Până la Radna, locul unde noi am coborât, 
trenul opreşte la Glogovăţ, Cicir, Ghioroc, halta 
Păuliş şi Păuliş. Gări anoste, lăsate in voia soartei 
unde doar imj:Jiegatul de mişcare spune că gara 
supravieţuieşte. Tn rest, nepăsare totală. Garduri 
rupte, rondouri cu buruieni sau Tn cel mai fericit . 
caz, iarbă uscata. 

Pe feţele călllltorllor se citeşte starea de 
nemulţumire. 

'I'RENUI. • CA '1 OAMENII 
. Constantin Şei, pescar amator, călătoreşte la 
"3hioroc şi nu este foarte mulţumit de condiţiile,_ d'! 
calălorie . .,Curăţenia şi punctualltatea ~lecăr11 ŞI 
sosirii trenurilor lasă de dorit. Uneon tren.ul e 

· foarte aglomerat. Plăte,ti biletul, olar nu al cum 
să ocupi un loc." · 

"Cum sunt oamenii a,a·i !fÎ trenul". opinează 
Cornelia Luca. "Eu nu sunt mulţumttă defel. 
-Preţurile biletelor au crescut, dar in tr~n nu se 
vede raici o lmbunătăţire. Ce să mal ZJcem de 
condiţiile in care călătorim iarna?" 

la clasa 1 doar banchetele au o altă alură. Noi 
n.am sesizat conditii mai bune. Un CFR~ist ano
nim, călător la clasa\ ne spune:" intre ghilimele e 

· foarte bine in trenl11
• Mai precis, .,cum e in ţară, 

at;a·i şi la CFR". Ileana Senceac "fostă 
ceferistă" este nemulţumită de faptul că .,pe 
trenurile locale nu se prea pune bază Pe 
curăţenie". ... · 

CA DUPA BOMBARDAMEN'I' 
Nemultumirile călătbrîlor tin în principal de cos

tul nejusti'ticat de mare al 'biletelor care nu se 
regăseşte in condiţiile de călătorie. ~ână la Radna, 
un bilet costă 7100 lei. Coborâm 1n gara Radna 
unde ne întâmpină o imagine deprimantă. 
Suporturile de flori s~au transformat iR suporturi 
pentru uscături unde spânzură tije de trecute flori 
care, ·cândva, se numeau petunii. ~ara e i~pân~ 
zită cu coşuri de gunoi. Dar nu de once fel, c1 mân~ 
eate de rugină. La Radna moda e ca fiecare ~ 
de gunoi să aibă fund de carton. Altfel, gunoa1ele 
ar intra in sacul, pardon, cosul fără fund. Pe peron( 
cojile de seminţe sunt nelipSite. La fel şi păianjenii 
care tes in voie pe peretii gării. Când bate vântul 
adie miros vechi, de gară, de mizerie, de urină şi 
de fecale. ln zona grupurilor sociale aerul e ires· 
pirabil. Nici vorbă să foloseşti toaleta. Un grajd de 
animale emană mirosuri mai plăcute decât 
toaletele gării din Radna. Ca o dovadă, cilătoril 
preferă sa folosească zon8. verde. Am constata.~ 
asia pentru că pe jos e plin de serveţele, hârtn 
Igienice, " toate cele care ar trebui să fie in grupul 
social. 

In spatehi gării, pustietate· •nnizerie. 
Geamurile duble, cu grătar de fier, sunt fie sparte, 
fie dechise şi au d811enit lada de gunOi a călătorilor 

te speriai. Acum, ~ita~l ctţiva nevetişti şi &1\i ci~va . 
călători lntâmplători". . , 

Soseşte şi trenul, urcăm şi popositn fntr-un 
compartiment. Pe banchetă praf, geamul n~spălat, 
cine ştie de când. Lucruri pe care nu le. mai bagă 
nimeni Tn seamă, de mult, suntem convinşi. Cei doi 
colegi de compartiment vorbesc despre - se putea 
oare artfel ~ pre1uri! Plângându~se reciproc, fară să 
găsească evident nici o solutie. 

După sta~a Zimand ieşim pe culoar. Unde se 
fumează şi se mănâncă seminţe. Care se aruncă • 
aţi ghicit nu-i af81 - (tot) pe jos. Nu peste mult timp 
tşi face apariţia _şi controlorul. Aproape toată lumea 
- cel putin din cite observăm noi călătoreşte tn 
regulă. Cu o excep~e. chiar lângă noi. Un călător, 
român stabilit in Germania (plecat din Sântana), 
pus pe şotii a vrut să vadă daci mai ~ne figura cu 
neşu', Aşa făceam eu pe vremuri" - îşi aminteşte el 
- le dădeam căteva sute de lei, ca biletul costa o 
mie şi ceva: La intrebarea naşului de azi, acesta 
Incepe să râdă. Râde şi controlorul după care n 
Tntreabă de ce n-are bilet. Germanul nostru ii 
explică .ce şi cum", contro[orul se amuză şi... n 
iartă de bilet! .Pentru vremurile de demult nu vă 
amendez numai să-mi plătiti biletul!• Târg corect. 

Despre toaleta trenului nici n·are rost să mai 
vorbim câtă vreme nu e curătenie nici Tn comparti· 

. ' mente. 
După circa 40 minule ajungem in staţia CFR 

Sântana. Unde tot pe vremuri, cobora puhoiul de 
muncitori, navetişti la fabricile arădene. De astă 
dată nu poposesc aici, mai muH de 30 persoane. 
lncă un semn al economiei de piaţă... ~ 

MIZERIE CRUNTA 
Ora i6,20. Personalul Arad-Nădl,ac. Trei 

minute inainte de piE!icarea trenulUi. Nu apuci bine 
să te urei în Vagon, că te şi întâmpină vocile piţi_gă
iate ale tigăncîlor . .Avem seminţe buneee, semmţe 
buneee avem. Cine mai vrea semînţeee!• Se· pare 
că destulă lume vrea .bomboanele agricol~·· 
Dovadă, vagocinele intesata de coji scuipate la 
întâmplare, printre muGuri de ţigări şi capace de 
pălincă băută din sticle de plastic! . 

Mizerie cruntă. 1~ vine ameteala. De v1nă să fie 
cloaca ambuh1ntă cu care umlează să circuli, din 
care te izbeste in nas, un miros intepător, flegmele 
aruncate de' câte un tabagist, sau gândul ci ai dat 
10.300 de lei pentru a călăton iri condiţiile astea? 

ÎN TREN, CU Uf!JBRELA . 
DESCHISA! 

.Trenul pleacă la timp. S-a răcit pu~n afară, 
geamurile s-au aburit şi pentru ci erau " murdar~. 
nu vedeai cum toarna cu găleata, doar auzeai. 
lnsă nu pentru multă vremei. Nu s...a apropiat bine 
personalu' de Pecica şi o~menii au. inceput .s~ 
blesteme. Aveau '' motive. Din podul vagonului ŞI 

. pe lângă geamuri, apa c~rg.ea şlroai~. Ţinta 
• 

•• 

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

zgâriate frumos, Tn ordine, cu 
~u cu incă!cătorul! .. 

NA'U INJURA PRINTRE DINTI 

nenumăratelor .Aşa să-i ajute Dumnezeu" era mi
nistrul Băsescu .• Bătaie de joc am ajunsi Aproape 
săplămânal bagă mâna la noi in buzunar, că tot 
măreşte tarifele, dar să ne ofere cond~ii. nu-l pasă. 
lasă că plătesc proştii, ce·i dacă circulă ca ani· 
malelel· spuneau dezamăgiţi călătorii. Mai in 
glumă, mai in serios s~au gândit oamenii că nu le 
prindea totuşi deloc nlu o umbrelă să o deschidă 
in tren ... 

Trecând .o oră de aşteptare, am lăsat in urmă 
turişti! români, csre de avu~ ce erau ce1ea1o .1! 
cinci minute o ~gară şi rMHJm urcat in ~"!!;.....,;f' 
cu care am venit. 

Ce o să facil la .lamă aceşti cilători (majori
tatea navetişti)? Greu de spus! Cert este că 
aproape tot drumul pănă la Nădlac, pornind de la 
părâiaşele ce curgeau pe culoarul vagoanelor, au 
făcut românii politici, nu multă, af8 puţină ci doar 
nu slricăl O~r nu to~ dintre ei. Cartoforii, ţinând 
cirţile de joc in mână '' o geantă pe genunchi .au 
făcut o .cruce" .• Trece timpul mai repede, ne-au· 
spus el. ŞI, apoi, ori vorbeşti, ori nu vorbe~i. cu 
asta n!măl, ca de băgal nu te '!lai bagă nimeni In 

Acum pârâiele aveau o albie bine ~lelb.iii~,~~J 
chiar dacă noroaiele de pe incălţările călâtorilor 

seamă!" · 

, . "DEMOCRATIA, ARD-O 
FOCU'!'' 

Parci răzbind cu greu tunelul de bălării care 
s-a fOrmat lângă calea, ferată, trenul inainta cu 
aceeaşi viteză cu Care a circulat prima locomotivă. 
Vreo 30 de km la orăl Bun şi af", ci doar graba 
strică treaba. Şi apoi, o fi de înţeles, cu atâta apă 
de ploaie câtă s~a strâns in vagoane! Dar, tot răul 
spre bine. Numai aşa se putea medita Tn Voie 
privind la pârloagele din Vestul îndepărtat al 
României! "E democratie,· ard-o focu'. zise o 
bătrână. Las' că aşa le t'rebuie şi la nepoţii mei. 
Acuma se zgâria pe ochi, că ~u m~or ascultat! 
N·au ce face cu pământu. N~au utilaje, toate is 
scumpe. Falimentu.i mâncă!" , .• 

Parcă pentru a pune gaz pe foc, intră in vorbă 
un bărbat de vreo 45 de ani. De 14 âni e fugit in 
Ungaria. Se ocupă cu. legumlctÎitura. Stă la sălaş. 
·La lucru îr ajută sotia şi băiatul. Ne·a spus că nu se 
omoară cu munCa, totuşi lunar. cfsştigă peste 
100.000 de forinti, chiar dacă vinde produsele la 
angrosişti. ' , . . .. . 

.Apăi, maică, af8 să tol tnl1eşt1. Nu ca luzu me1 
care lucră de dimineaţa până seara şi tăt nimic!• 

· SOLDATI DESENATORI 
După două ore şi un sfert, trenul ajunge la 

Nădlac. Gara, un fel de insulă înconjurată de ape 
şi buruieni. Grăoicerii sau poliţiştii de frontier~. 
curri le zice mai nou, erau la datorie . ..Actele la 
control!" ŞI s-a conformat lumea, că doar nu era să 
~ prindă cu ai noştri străjeri de hotare. 

Trecând de filtrul organizat de un sergent 
angajat şi un căprar, a dat lumea buzna in gară, că 
ploua torenţial. Se vede treaba că·i aproape 
granita şi .cazemata". Pereţii sălii de aşteptare 
erau plini cu .AMR" -uri. (AMR iosemnând in limbaj 
c8zon au rriai rămas .n· zile până la liberare). 

Celor ce au făcut armata şi nu numai, le 
spunem ca erau •.AMR"-uri mici, de 15-20 de zile, 

mai deviau cursul. Un lucru însă s-a schimbat: un 
călător, neavând răbdare să plece trenul, s...a dus 
la toaletă. Sigur e că dYpă aceea ~~ naŞI\. care 
orice S·ar spune e obisnuit cu astfel de cazuri, a 

·inceput să înjure printre din~. Cum injurilu " alţii 
care ajunşi la toaletă şi...au adus w drag aminte de 
masca de. gaze pe fogură, ~. ·. ~u <te care ~' 
majuru' in ·armată. . . . : · · 

IHA CEHTER. DIH HOU, IH 
. ATEHTIA fiRĂDEHIL01 .. 

1 

JNTEJIVW CU EUGEN BAJlTBA, DlllECTOR G.ENERAL "JNA .INT.ERNAflONAJ".'}
Şl ANJŞOARA CRAJNIC, COIABORATOAJLEA ABĂDEANĂ A FIRMEI 

· • ** corpului, cu extrad de plante, tratamente pentru 
- D-le Bartha, recent v-aţi mutat intr-un o siluetă mai fermă, mai suplă etc. Evident, toate 

speţlu mai mare, pe B-dui.Revolu~ei (colţ cu produsele sunt lestate dermatologie. . 
strada Cloşca), speţiu in care ave~ prezentată - D-nă Anişoara Crainic, ce ne puteţi 
o gamă de produse mai largă. Să înţelegem epune despre noul magazin INA CENTER? _ 
prin aceasta că, intr-un timp relativ scurt, a~. - ln primul rănd, doresc să mulţumesc tuturtir 
cucerit arădenll cu produsele INA CENTER? celor din conducerea INA INTERNAŢIONAL, 

_ După 0 perioadă de· aproximativ un an, am care-au făcut eforturi deosebite pentru ca să 
constatat că in Arad s-a tormat o clientelă fidelă avem un magazin atât de frumos la Arad. Aş 
produselor noastre şi, totodată, prin sporir~a aminti aici pe dl. inspector Gheorghe Blană, care 
gamei produselor si printr-o prezentare profesto- indrăgeşte oraşul nostru ·şi a muncit enorm 1~ 
nală a acestora am luat hotărârea instalării intr- realizarea magazinului. De asemenea, frurnoa~~ 
un spaţiu adecvat, sp8ţiu care să permită si delicatei doamne Carmen M1ch~hs; datonta 
prezentarea şi vânzarea produselor noastre la cel. direia .Ciarince" a agreat magazimîidin Arad. Nu 
mai ridicat standard. . in ultimul rănd ici'!! aminti pe dl. c:rector general 

- Ce noută~ aduceţi arâdenllor, o dată cu Eugen Bartha care - fiind .PI!'~ean -
noul magazin şi cu noua lmagme a acestuia? este cu atât mai ataşat de oraş'OI nostw •. 

_ ln primul rând, gama produselor de pres: Multumesc inclusiv firmei de construcţii .. socAiil•· 
tigiu pe care le-aţi văzut la no1 s-a dublat ~~ din Arad, precum şi celorlalte firme care au partiei· 
sperăm ca noile Case de paoiumun d1n magaz1- pet la lucrările de amenajare ale acestui magazon. 
nul nostru să satisfaca toate genurile şi gusturile - Ce gânduri aveţi pentru arădenl, d-te 
arădenilor. director? . . 

_Aveţi cumva, d-le director şi o surpriză -In ·noua prezentare a magazinului am con-
pentru arădeni? ceput o paletă largă de produse de,~;,G818 

- Putem spune că este o surpriză plăcută prin gramaje şi prin diversitate să poata fi 
prezenta in magazinul nostru a "casei Clarlnce". . cumpărată de orice arădean. lnviJlim şi aşleptăm 
care la' Paris are cel mai mare Institut de trata- in magazinul nostru din Arad - SI In loate maga-
ment cosmetic si de infrumusetare . .,Ciarince", zinele INA CENTER din tară -'atât pe cei care 

~· '·; 

·~· 

·~) 

·~ 

dintre toate marile Case, dispune de cea mai cunosc şi folosesc produsele noastre, cât ;;i pe~<Jll·' 
ampla gamâ de produse pentru tratam?"te spe- care doreSC doar să le 'tunoască. .. A Cion~nat i 
claie, de înfrumuseţare (pentru toale Upunle .de 1 , .. , ~ DO~Q SI !tACI '·' · 1 
piele), produse de ingrijire şi tmlament a feţei '1' . ,;, . \ 

~~·~· ~--~~~~~~~ 

~'~ 
• ":$j .~ '".: 

' 
/ 

:, ' .. :~·. ~ ' ·~· ·. 
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MIZA PE ,,ALB-ROŞII" UlA ARE VIITORUl ASIGURAT O MARE VICTORIE 
Cu +3 ,.la adevăr" după cinci etape, FC UTA pome~te din JX>S:: 

tura de favorită in jocul de mâine, cu Chimica Tâmăveni. Trtutam 
au fost menaja~ de Lorenzo Rubinacci in meci';-11 de Cupă~ italianul 
nedorind d n,te, de teama unor acciden~n. Asta ~a1 ales că 
Oiaconescu şi Almăfjan sunt incerţi, acuzand duren, _urmar~ a 
unor mai vechi accidentări. De asemenea, Todea nu va JUca, fl•nd 

lj.,_J tiUS~I~~~ pentru cumulul de cartonafje galbene. 
• ,Aib-ro,ii" nu iau meciul U!JOr, aducându-!ji aminte de pro-

ble~ele puse de Chimica în campionatul trecut, chiar pe stadionul 
propriu. UTA va juca ~i la rezultat, dar 'i la spectacol, pentru a 
mulţumi şi spectatorii, care sunt Cifteptap in număr cât mai mare 
la acest joc. O echipă probabilă a UTA-<>i ar fi: Pap-Baciu, Găman, 
Boti~, Panin-Diaconescu, Al~n. Bog~l (Ciubăncan), Ciba -
Mari,, CI. Drăgan. 

De partea cealaltă, Chimica a invins miercuri in Cupă, pa ASA 
Tg. Mure' cu 2-1 (goluri ra~ito de C. Andrei ~i FI. Tudose), in faţa 
propriilor susţinători !fi are moralul ridicat. Elevii antrenorului 
_Nicolae Babeti sunt decişi să-şi vândă scump pielea la Arad, 
neaYârid ce pierde. Să nu uităm că in sezonul trecut, oaspeţii 
noştri de mâine au furnizat marea surpriză, câştigând la 
CâmP,ulung Muscel, risipindu-le celor de la Aro speranţa locului 
~- .. 

· Chimica este un adversar periculos dar noi oporăm să n'M'I 
arate .colţii" la Arad. O formulă a ciaspo~lor ar fi: Bic~~Fiora~, 
Maier, 1. Andrei - Cucerzan, Olah, Ungureanu, .C. Andre1; 
Marcadonatu (Ştefan)- Tudoso, Pusztai. . · 

Jocul de mâine. ora 11.110 va fi arbitrat do Cristian Balaj- cen
~ va fi ajutat de asistenţii Marcel Savaniu şi Călin Caia. 

Obseovalor FRF a fost desemnat Zoltan Erdei din Slatina. 
lată f1 programul celorlalte meciuri ale rundei cu numărul 

Gaz Metan Media)>·flacăra Vâlcea; Olimpia Satu Mare
~:~ii;b;;;;;;·· Corvinul Hunedoara-U.M. Timhjioara; Jiul Petropni 
E Craiova; fnter Sibiu-Drobeta Turnu Severin; Arrr 

Câmpulung Muscei-ASA Tg. Mu'"'; Poli Tim"oara-Apullum Alba 
Iulia; FC Bihor Or;ldea-Univ. Cluj. . 

Echipa naţională a lr1andei-a ce pentru oaspe' a insais Dejan 
Stankovici in minutul61. 

e Cine riu a asistat miercuri 
după-amiază la meciul de Cupă 
de la Pecica are ce regreta. 
Divizionara .C" - We& Petrom. cu 
tot lotul la dispoziţie a invins 
printr-un .gol de aur" juniorii UTA
ei. e Cu ~pte jucători sub 18 ani 
titulari, intinerita ,.Bătrână 
Doamnă" a jucat de la egal la egal 
cu echipa "petrolistă" şi dacă nu 
apărea ghinionul şi unele decizii 
ciudate ale .. fluieraşului", poate, 
altfel s~ar fi scris istoria acestui 
meci. e Considerăm capitale 
dOUă momente ale jocului, cănd 
arbitrul L.ajos a graşii grav: in min. 
87 - a inventat un fauH pe 20 m, 
fază din care gazdele au egalal (e 
drepl, golul a rost unul superb, 
demn de orice ·generic TV) şi in 
min. 94 - când Toderaş a avut o 
intrare .criminală·. de la spate, 
asupra juniorului Orida, fără a 
primi· cartonaşul galben care se 

impunea şi implicH pe cel roşu, 
deoarece, Dorel primise un aver
tisment şi in prima repriză. e 
Până şi observatorul FRF, 
orădeanul Puia era mirat de 
gafele .centralului". e .Secungjll" 
Crescentini a condi.Js UTA in 
acest meci, el declarându~se 
mullumit de schimbul de mâine. e 
Foarte supăra.! pa evoluţia "peci
canilor" din prima repriză, 
preşedintele West Petromului, 
Roberto Pasini a i(11ervenH energic 
la pauză, luând măsuri. e Nu 
înţelegem atitudinea vArfului 

· Toderaş, care s-a luat in gură cu 
galeria UTA-ei, injurăndu-se reci
proc. La fel cum nu percepem 
scandarea lui .Red Rghlers"; la 
adresa lui Radu George, care 
suna cam aşa: ,.- h'IP.~~~p~~~~e 

1111,-- ... - _jod. .. 
e Excelente condHiile de muncă 

~~~=:,;· mass~media 

la Pecica, exemplu ce ar putea fi 
luat şi de alte grupări din acest 
~Ion al DMziei C. • Nu putem 
incheia fără a spune câteva 
cuvinte despre debula"\ii UTA-<>i: 
Ciortan- fundaş dreapta, care a 
greşit o singura dată, suficient ca 

. Ştefăligă să dea .marea lovitura"; 
R. Fritoa - mijlocaş,-a evoluat 
destul de crispat, probabil, din 
cauza emoţiilor; Drida - mijlocaş, 
a depus mare risipă de energie; 
Mărginean - de departe, omul 
rteeciului, de remarcat .tupeul•, 
ambiţia şi pregătirea fizică a aces
tui mijlocaş; A Drăgan - a confir
mat increderea antrenorilor 
anunţAndu-se o mare speranţă a 
folbalului arădean; lanu - vârf de 

. atac bătăios, care a pus mari 
probleme defensivei adverse; Saa 
- a jucat dciar 16 ninute, dar e un 
inoeput ... 

Df'rtiEL SCIUDOrt 

• Telecom a jucaţ mie<a.ri, 
cel mai important meci din istoria 
clubului. Dacă in campionat nu a 
evoluat mai sus de divizia a III-a, 
in .Cupa Rornăniel" s-a mărginH 
să facă doar uli simplu act de 
prezentă. • lata, insă, că acum 
.telefoni~tu- şi·au luat rolul tn 
serios şi se aftă la un pas de a 
aduce la Aiad o echipă de primă 
divizie. Impotriva studentilor clu
jeni, Telecom a obţinui, indls~ 
cutabil, o viclorie mare, necesara 
atăl pentru antrenorul Ţa.tea, căt 
şi penlru jucători, după infrlln
gerea ruşinoasă de duminica tre
cuta, <In faţa Minerulul Certej. • 
lncă un tur pAnă departe, 
tragerea la sorţi fiind programată 
chiar astăzi, Iar meciul se va dis
puta miercuri. f'u\lnllcă răbdera şi 
vom afla cine (inal) vine In 
Mlcălaca. • Dacă Marcel Ulză
reanu -antrenorul de la .u· Cluj-
a aruncat în luptă cam tot ce 
avea mai bun, de cealallă parte, 
tehnicienii arădeni - ŢArlea, 

Vtdac, Rlviş - au trimis in teren o 
formulă de echipă cu câţiva .se
natori de drepl" pe banca de r&
zerve. Ne referim aici la Pupăză, 
Rus, Barna şi Rivlş, .de vină" 
pentru acest lucru fiind, aproape 
sigur, prestaţia lor din jocul cu 
Certej. • De foarte muH timp nu 
am mai intălnit ataţia spectalori 
pe stadionul .Telecom·~ Tribune 
pUne, Iar la gardul dinspre tabela 
de marcaj s-a adunat o mulţime 
de oameni. La ftnal, jucătorii .lele
foniŞti" au ~lutat publicul precum 
{118rile echipe. Bucuria a cuprins 
8mbele tabere, deopotrivă. • 
Poate că această izbandă ii va 
d~ pa cei de la Teleoom, 
iar presta~ile lor In campional vor 

miercuri, p~ stadionul 
"Landsdowne Road", din Dublin, 
cu scorul de 2-1 (0-0), reprezen
tativa Iugoslaviei, intr-un meci din 
cadrul grupei a 8-a a prelirriinari
ilor campionatului European din 
anul 2000. Golurile gazdelor au . 
fost marcate de Robbie Keane 
'53 şt Mark Kennedy '68, in timp 

ln clasamentul grupei -a 8-a 

conduce Irlanda cu 12 puncte din 
5 jocuri, fiind urmata de Croa~a 
cu 11 puncte (6 . jocuri), 
Iugoslavia 1 O puncie (5 jocuri), 
Macedonia 7 puncie (5 jocuri) 'li 
MaHa O puncte (7 jocuri). 

Dialog inedit la Pecica: "Ne-am luat revan!7a faţă de UTA" 
(R. Pasini) -"Da, dar voi jucaţi in CI" (M. lacomucci) 

fi la nivelul celei de miercuri. Şi. 
după cum au jucat aradenii in 
medul cu .u· Cluj, puţine - '""'. 11 
ar putea sta in lal,a lor. Dar."· 

LEO SFfi!Uf 
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,,AVEM CADERIINEXPliCABilE, CARE NE 
PUNCTE"- DEClARA, NEMUlTUMIT, 

ANTRENORUl ECHIPEI F.C. ARAD TELECOM 
-Mihai, 

ruga 
t r u · 

int:IOitot sll' 
spui 
Of ti 
cut 

l!tartul . 
cam pl

ai e
po cara o antrenez!? 

- ~ putea să spun acest 
li.lctu. ·Problema este că nu 

· averi1 O organizare a compSrtl~ 
mentelor, mecanismul nefunc~ 
tionand incă optim. Chiar dacă 
apărarea a evolual bine,. atacul 
a fost extrem de steril, iar pol
tarii foarte nesiguri pe ei. 

obVne vor avea şi rezultate pe 
măsură. 

- VIctoria din partida do 
Cupa României, contra 
dlvlzlonarei B, "U" Cluj, are 
un rol de moral asupra jucăto
rilor 7 

- Bineinţeles că nu sunt 
mulţllm~ do rezultatele echipei. 

- Obiectivul echipei este 
clasarea In primele cinci 
locuri. Crezi că mai poata fi 
atins? · ' 

- Eu zic că da. A"u trecut . 
'doar cinci etape, mai· sunl 
douăzecişlnouă şi se mai. pot. 
întâmpla mune. In primul rănd; 
jucălorii trebuie să inţeleagă că 
numai prin muncă si dăruire se 
pol obţine rezultate. Ei au 
nevoie de incredere in fortele 
p.roprii. pe care dacă o vor 

- In mod normal da, Insa 
mi-e un pic frică să nu se cadă 
in latura cealaltă şi victoria să se 
urce la capul jucătorilor, care au 
nevoi& de confirmare si Tn cam
pionat. ln Cupă ne-am atins 
obiectivul şi sperăm să reuşim 
să ducem la Arad o echipă din 
elita folbalului romanesc. 

pana acurJI, pentru că, in 
opinia mea, trebuia să fim fa 
plus in clasamentul adevărului. 
Avem însă căderi inexplicabile, 
care ne costă puncte impar~ 
lan"!. 

echi~,M.I te 

plus, alţi patru fotbal~ au 
primit un·uhim avertisment. 
Este vorba despre Danci, 
Rusu, Bilan şi Unguraanu. 

Cea mai grea. lovitură 
pentru jucători a fost însă 
taierea primelor de joc pen
tru toale SUccesele din acest 
campionat 

- lţl multurJiesc pentru 
timpul acordat ~1 iţl dorea~ 
mult succes In continuare. 

A consemnat 
· . . Pf'Ciflrt TODUJfl 

Spîrl!~ - î,~t taru.l 
III la 'Open 
Jucătoare româncă de tenis Irina 

Spiriea s-a· calificat, miercuri, in turul al 
lreilea al turneului US Dpen, după ce a 
itwins~o: pe tailandeza Tamarine 
Tanasugam, cu stotul de 4-6, 7-5, 6-3, 
informează AFP. 

Alte rezullate Inregistrata in partidele 
dispulate, miercuri, in cadrul turneului US 
Open: 

Simplu masculin, primul tur: . ' 
. Tommy Haas (Germania, nr.14) • 

thomas Enqvist (Suedia) 6-2, 64, 7-6 
(8/6) 

Simplu faminln, turul 2: 

~r•ProOramul :: 
~COIDPetitiilor,> 
lt,SPOIIiVe~ 
FOTBAl'. 

• sambătă, ora 11,00, In 
cadrul elapei a VI-a a Diviziei B, 
serte a 11-a. se dispută pe sta
dionui·UTA partida dintre F.C. 
.UTA ~i CHIMICA TÂRNĂVENI. 

• Duminică, ora 1"1, tn 
cadrul Diviziei C, In judeţur nos
.tru au loc partidele: .UNIVERSI
TATEA" ARAD-MINAUR ZLAT
NA (Stadion .Maiorul") şi INTER 
ARAD-CUPRIROM ABRUD 
(teren Vladimirescu). . 

• Divizia O programează 
jocurile etapei a VIl-a: VIneri, 
ora 17,00: CPL-Gioria Arad. 
sambăta, ora 17,110: Romvesi
Crişana Seblş; Podgoria 
Ghloroc-Ş9imii Llpova; Crl~ul 
Chişineu Criş~Şemlecana 
Macea; VIctoria Nădlac-Tricoul 
Roşu. Dumlnlci, ora 17,00: 
Minerul Moneasa·Şolmil 
Pancota; Dada Beliu-Fronuela 
Curtici; Păulişana Păuliş-F.C. 
lneu Şi Motorul Arad-Cornera. 

• in etapa a V-a a 
Campionalului Judeţean 
.ONOARE" se disputa jocurile: 
sAmbătil, ora 17,00: ICRTI ·
Donibanţi; duminică, ora 17,110: 
A. lneu-Ţi pari; Şepreu~
santana; Zăbrani-Sănmartin; 
Simand~V. Semlac:· Felnac~ 
Eiarzava; Apâteu4raloş; Şeitin
Şiia; Vladimirescu-Zărand. 

E VREMEA ZVONURilOR 
Deşi suntem fn plin sezon fOtbalistic, responsabilul cu 

urechea clulită a mai dat o raită prin tllrg şi a reuşit să 
culeagă ultimele zvonuri spolfive, nu doar cş/e din sportul 
'"9'!··· 

• Pe Baga in jos. Esle 
noul h.it ai, trupei .telefonista" 
arăderle, care, cică, primeşte 
de la .mamă' o felie muft mai 
subtire de .cascaval" decât 

, coleiJii din TimioşOara. Cei .sus 
pu~i" s-au săturat de promisiu
nile unui .micuţ" şef de Re 
Mureş, care de căţiva ani tot !şi 
face echipă, dar nu mai ajunge. 
~ că, in timp ce unii· vor lupta 
sus, altii vor stationa jos, iar 
.caŞcavalul" are un cuvant 
hotărâtor in acest sens. e 
Mania proceselor. Mui~ pen
sionari arădeni il invidiază pe 
şeful fotbalului judeţean pentru 
că din amărata de pensie i~i 
permite să desc.hidă procese 
tuturor celor care nu-i cantâ In 
strună. Ba, mai.muft, unii vor 
.reţeta". Cică, imbrăcat"in tren
ing .Errea", procesomanul lşi 
plimbă fizicu' prin comuna 
natală, iar de pe moşia muncită 
cu sudoare, scoate destule 
beneficii. far dacă nu ajung 
pentru taxele de avocat, ·cică, 
apelează la n·iscaiva spon•. 
sorizăFi. Că, deh, e la modă ..• 
• Necaz pa blatul om. Ce ţi-e 
şi cu tembeiizoarele astea in 
culori, ta lasă cand ţi-e lumea 

mai dragă. Şi in sărăcia asta 
cui ii mai dă mâna •să-si ; 
cumpere unui nou? Unii a'u 
descoperit .America·,. nu au 1 

nevoie d8 .lovele·, ·ci~de idei.. 
ldeologui, să nu-i spunem aft
fei, cu ceva experiente reusite 
la activ. e pe cale să revita
iizeze feminitatea sportului cu 
mingea pe semicerc. De reusH, 
nu-i mare filozofie, dar ce ne 
facem că Sebeşul,. cu 
reprezentanţă .Samsung" in 
oraş a ajuns deja-n elită. Dar 
fraieri, pardon, donatori găsesti 
ia tot pasul. Aprindem lumanări 
şi ne rugam fierbinte pentru ca 
omul să iasă din necaz. • Cu 
haltera mică. Ăi mai tare per
sonaj al tuturor sporturilor ară
dane, nu poate fi convins să 
dea .Polivaienta" pentru 
.nationaieie" de ridicat fiare. 
Cică, se d~radează .Sprite" 
do pe jos. Si-apoi, nu tinem noi 
cu părintele sporturilor de pe 
Mureş. dar are fi ei dreptate 
iritr-un fei. Cum să sacrifici o 
sală de protocol, pentru una do 
antrenamente? AŞa le trebuie 
băieţilor cu greulă~. de ce nu 
s-au apucat de handbal ori 

baschet 7 , . 'S. fiDEUrt 

Bobby Robson ·antrenor la Newcastle 
• In .PROMOŢIE" este pro

gramată runda a IV-a: Seria ,.A" 
- duminică ora 17,00: ARKIT
Munar; Covăsant-P. Pecica; 
Cruceni~Ususău;'. Secusiglu~ 
Zimand Cuz; Glogovăţ-Horia; ··englezul Bobby Robson a aceştia. Potrivit canalului de 
Salu Mare-Fantanele; Sănleanl- accepta! să preia functia de tefevi:ziune "Sky News", 

antrenor al echipei Neweastre, Robson i ·-'-"' stă. Seria "B", duminică, ora , n vn~"' do 66 de ani, · 
15,00: F.C. Berechiu-Cermel; după. demisia olandezului urmează să se deplaseze la 
ora 17,00: Şicula-Comlău~; Ruud Guilit, a anunţat, jOi, Newcastle pentru a semna. 
Drauţ-Nădab; Socodor-NadM. canalui de televiziune "Sky oontractul. Robson, care 8 mai 
V. Berechiu- stă. seria .c", News", citat de AFP. Fostul 

· lection 1 ţio 1 ·An 1· · antrenat echipe ca lpswic:h duminică, ora 11,110: .U" Seblş- se , . era na na et g 181 . 

·-

• 
• 

,-,. 

... ..: 

Să recunoaştem, la 
Pancota s-a lăiat in .carne 
vie", dar consecintele aces
tor măsuri pot fi dintre cele 
mai periculoase. E ca o 

ou dquă tăişuri ... 

Arantxa Sanchez·Vicario (Spania> 
nr.1 O) - Nicole Pratt (Australia) 6-2, 6-2 

Mary Joe Fernandez (SUA) • 
Anastasia Misklna (Rusia) 7-5,7-5 

Irina Spirlea (Romania)"-T~ 
. Tanasugant (Tailan"") 4'6,·7f11, 6-3. ·. 

Chisindla; ora 17,110: Gurahonţ- a confirmat, prin telefon, că a Town, PSV Eindhoven, FC 
Hălrnagiu; L. TeuzuluHlocs!Q; D. . Jncep~;~.t negocielile cu con- Porto si Sporting Lisabona: a ·· .. ·. 
sâbiŞ-VărlurJIEI; ~~ · · ducăio~l ciubJ,Jiui englez şi a . ~~ s~lepyorieiui ..al(o~)el., , ,. . D. SCIUDOrt 

. , 
~uţeni' slă. .. ;. , \ , aj~~ ;.1;<! .io ~Rţel'!gere CU Angliei tifll~~ !lpl il<1i. :'>;- (•J,; .;;., • /: 

··>'~:-;·. ~!i.'):~-·.· .·:. · ... ~ ... - .. .. : ... ., . 

.:.v . 
··, ..... •• ·.·· 
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11,00 TVR Cluj-Napoca 

12,00 TVR lnfo 

12,05 TVR laşi 

13,00 TVR Timişoara 
14,00 TVR lnfo 

Santa Barbare - rei. 

De la lume adunate ..• 

C.N. de gimnastică ale 

1 R•)ml~nit!i, individual compus 

mascL•Iin. Tn direct 

19,00 TVR lnfo 

19,05 Corect! 

Jurnal • Meteo • Sport 

Camera misterelor 

Miracole- ep. 16 

8,00 Desene animate 

8,50 Tip-top, mini-top 

10,15 Limbi străine 

10,40 O familie ciudati : 

rei. 

7,00 Bună dimineaţa, Pro TV 

eal tiiul 

10,00 Tinir 91 nellnl9tlt -

rei. 

11,00 Doctor In Alaska - ep. 

101 

11,45 Melrose Place - rei. 

12,30' Adevărul gol-goluţ -
ep.4 

7,00 Lanţurile Iubirii - rei. 

7,45 Preclosa - rei. 

8,30 Cisuţa poveftllor • rei. 

9,15lnger sălbatic -·rei. 

10,00 Cel eate se Intoarce -

rei. 

11,00 VIaţa noastră- rei. 

12,00 Dragoste 91 putere -

11,10 Desene animate ~ 

12,00 Tezaur folcloric- rei. ·' 

13,10 Dragostea contează

s. 13,00 Ştirile Pro )V • O rei. 

14,00 TVR Craiova 

14,30 TVR Cluj-Napoca 

15,00 Rebelul - s. 

15,45 Filmele săptmnAnil 

15,50 TVR lnfo 

18,00 Grecia- s. 

propoziţie pe zi 

13,1 O Film artistle - rei. 

14,30 Familia Bundy - ep. 

162 

15,00 Ştrengiirlţa ~ ultimul 

ep. 

12,45 Mllady - rei. 

13;30 Maria - s. 
14,15 Perry Mason: Spiritul 

malefic - rei. 

16,00 Pteclosa - s. 
17,00 Celeste se Intoarce-

16,45 Santa B8rbar8 - s. 

17,30 Tribuna partidelor par

lamentare 

16,15 Tinir 91 nellnl9tlt- s. 

18,00 Cinematograful vremii 

noastra 

19,00 Ştiri 'bancare · \ 

ep.825 

17,00 Ştirile Pro TV • O 

propoz~ie pe zi , ' , 

17,40 Aripile pasiunii - ep. 

82 

19,15 Cu ochii'n 4- rei. 

20,00 Telerecital 

Gheorghe 

18,3C.Inl.mi de ţlganca - ep, 

Ilie 88 

21,00 vanare rn, vânt 

19,30 Ştirlle Pro TV 

20,30 Chestiunea zilei 

18,00 Qragoste 91 putera -

s. 
·18,45 Inapoi In viitor -. ~es .. 
anim. 

19,30 VIaţa noastră - s. 
20,15 Inger sălbatic - s_-

21,05 Concursul .Stai 

Acasă" - extragerea câştigi!-

-
Vineri, 3 septembrie1999 

7,00 ObseiVator 
8,00 Cutia cu juCării 
10,00 Ştiri 
10,15 Cafea cu parfum de 
femeie· s. 
11,00 Fete de provincie. ep. 
1 . . 
11,30 Aventuri In junglii • s, 
12,00 Tropicai Heat- s. · 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Vlltoruilncepe azi- s. 
14,00 Esmeralda - s. 
15,00 Ape lini,tlte - s. 
16,00 Luz Maria- ep. 75 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, dragostea mea
ep.29,30 
19,00 Observator 
20,00 Operaţiunea Delta 
Force - actiune, SUA, 1996 
22.00 Observator 
22,30 Divertisment 
23,00 Baywatch Nlghts - ep. 
43 
0,00 Pericol din umbri -
thrilier, SIJA, 1994 
1,30 Emlllenne - erotic, 
Franţa · 

7,00 Karaoke show- rei. 

8,00 Dimineaţa cu Prima . :"-

12,00 Nadine show- rei.. · . ·~-
13,00 Politica de maine - rei. 

15;00 Viaţa Tn direct 

16,00 Telenoveli 

17,00 Nadlne show 

18,00 Focus • SP<Jrf'"-Miili~Jii 
* ClipArt 

19,00 Tiberiu & Tibenu 

19,15 Karaoke show 

20, 15 Alegeţi filmul! . 

21,30 Real TV 

22,00 Tiberiu & Tibenu 

22,15 Focus + 

22,45 revista presei 

23,00 Politica de mAin&~· ·~'f;;~ .... 
1,00 Jugsy - erotic, SUA, 

1984 

IH~&jJijJrl 
10,00 Nu poţl zori dragostea 19,00 Nu privi in urmA - 1 

-comedie, SUA, 1989 lhriller, SUA, 1996 '1 
11,30 Franklin- des. anim. 20,30 Asasinu.l din reţea·~ 

1996 22,00 Concert RobbleWiiUams . . . Jurnalul de noapte 

t.<->,40 Concertele Golden 
22,00 Lumea sportului 21,30 Dosarele X. ep. 119 torului 

12,00 Eraser- acţiune, SUA, lhriller, SUA, 1993 1 

· \ 14,00 Angie - dramă, SUA, 23,00 Star Trek: Generaţii -

Corpul unei femel -

ldrc1mii, SUA, 1996 

Reactor 
10,30 Cybemet 
11,00 Alnmix cu 1111!- ...... 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Tumull.cndral 
17,00 Selector ' 
19,00 Atomix cu Michelle 1 
21,55Re.-
22,00 Album Show 
23,00 Vibraţii • rei. 
0,00 Concert- rai. 
1 ,00 Insomnia 

7,00ŞIIri 

·.:]';' 

7,10 Bună dimineaţa, RomAnia!' 
9,00 Lou Gnmf. rai. 1 
10,00 Şllri 
10,30 Dintre sulodezla'e-ral. 
11,15 Derrick. ..... . 
12,lO Unia întAi· rei. 
13,15 Cântecul şi casa lui - rei. 
14,00 Medici la-- rei. 
15,00 Ştiri 
15,15 Post Meridian 
18,30 O singurii vla!i- ep. 1$8 :' · 
17,30 Documenta< . ' · .. 
l8,00ŞIIri .. 
18,10 Lou Gnmf·ep. 4B . 
19,00 5e<:ţla de polllfe -ep. 45 
20,00 Acrualitatee Tele 7 · 
20,30 Documenta< 
21,00 Dintre sute de -
22,00 Lumeeln diJa 2000 
23,20 T entafl 
0,00 Ştiri 

22,40 Tom Jones - ep. 4 

23,35 Mari actori ai micului 

ecran 

0,35 TVM • Mesager 

7,00 Observator 
8,00 Ştiri 1VA- rai. 
8,30 Fiţi cu ochi pe noi· rai. · · . 
9,50 Anunţuri· rai. · 
10,00 Ştiri 
10,15 Cafea cu plllfUm de famele
ep.295,297 
11,00 Fete de provincie- ep. 1 
11,30 Aventuri In junglă· ep. 21 
12,00 Troplcal Heat. ep. 43 
13,00Ştiri 1 
13,15 VIHorullneepe azi- ep. 19 
14,00 Esmeralda- ep. 101 
15,00 Ape llni'Ute • ep. 110 
16,00 Luz Maria -ep. ~5 
17,00 Ştiri ...... 
17,25 Dlv8111sment 
18,00 P~l cel bun . 
18,30 Ştiri 1VA 
19,00 ObseiV8tor 
20,00 Politica fănl pnjudecă\1 
21,30Ştiri1VA 
22,00 ObS8IV8tor . 
ln continuare, pro9ram.klentic cu
Antena 1 · 

8,55 Deschiderea programului 
9,00 lntOISSt Muslc 
9,30 Microb 
11,00 Ştirile lnlarsat 
11,30 Echipa de ~ 
12,00 Emisiune1n b. maghiari 
13,00 Hambone ond HOlle ·IIm 
14,30 Radical Power 
15,00 Joia bănăţeană 
17,00Lenordde~60 .. 
18,00 lntersat Music 

~~,.., 18,25Deoeno-
18,45 Ştirile lntersat · 
19,30 Echipe de~ 
20,00 Leolo - film 
21,45 Radical Power. 
22, 151ntersat Muslc 
22,40 Safari 

·.::·-,r.-1 23,05 Boomenlng 

23,30 Ştirile·-

. • 

0,00 Erotica 
0,45lnchiderea prog111111ulul 

:•·. 

1 c.]~l!l1~i1111 
7,00 Magazin matinal; 10,00 Vin 'Il 
pulaJ'O • s.; 10,35 Maghiari în indus
trie filmului; 12,00· Dacă vof cr~te • 
doc.; 12,30 Secretele nlslpulul - s.; 
13,00 Ştiri; 13,30 Iubiri la Salnt 
Tropez • s.; 14,30 Stele-<1 cer şi pe 
plmint- s.; .15,25 Tezaur; 17,00 
Magazine regionale; 18,00 
Emisiunea pensionarilor; 18,30 Teka; 
18,40 Jocuri firi frontiere; 18;45 

-· 

(serie noua) 

22,30 Profller - ep. 1 

23,30 Ştirlle Pro TV 

0,00 Homlclde - ep. 1 .. 

Jurnale regionale; 19,00 Fereastra -
magazin Informativ; 19,50 Soariă de 
sclav· s.; 20,30 Ştiri, sport; 21,00 
Maestrul apargerllor - poliţist, 
Franţa, ru Gerard Lauvin; 22,35 Mari 
romanţe ale sec. XX: lngrid Bergman 
- Roberto Rosselinl; 23,05 Şllri; 23,35 
Cât mai trăim 

7,00 Magazin matinal; 10,05 Aduel; 
10,30 Tezaur, 12,00 Prietenii capilor. 
13,00 Muslcal, muslcal; 13,35 Ştirl; 
14,00 Jurnal cuttural; 15,00 Cel ce 
trileac degeaba - teatru tv; 16,15 
VIn fi putere - · s.; 17,40 
Sirbitoarea Sfântului JOrgen - f. 
URSS; 19,05 Polo pe apă: Slovenia· 
Ungaria; 0,05 Din ateierele secolului; 
20,30 Basme; 21,00 Ştiri, sport; 
21,30 Ungarla 2000; 22,30 Soţia fw· 
mlerulul • f. SUA 

6,50 Lumea satului; 7,00 Magazin 
matinal; 10,05 Deserie animate: 
11,00 Podul Brooklyn • s.; 11 ,25 
lnformalică; 11,55 Magazin econom
ic; 12,25 Vraau să ~tiu; 12,25 Plus; 
1'2,50 Anaataala - f. Italia/SUA, 
partea a 11-a, cu Omar Shariff, Rex 
Harrison; 14,40 Stefante - s.; 15,45 
Bpgaţl fi frumotl - s.; 16,10 

_Bioywatch- s.; 17,00 s..- Beach 
- s.; 17,45 Cuandra- s.; 18,40 Luz 
Maria- a.; 19,30 Fapte; 20,00 Roata 
norocului; 20,30 - - sr. 20,55 
-........ninja· aq;une, SUA, cu 
Sho Kosugi; 22,45 BunA seara, 
Ungarlal; 23,30 Le atrimtoare - 1. 
SUA; 1,15 Pantoft "'fii- s. 

7,10 Desene animate; 8,35 Blll 
Cooby Show- o.; 9,00 Cln&-1 teful? 
- s.; 9,30 Roaeanne - s:: 10,00 
Mallorca - s.; ~ 0,35 Pollce' 
Academy 1 ·comedie, SUA, 1983; 
12,30 Pollce Acadomy • s.; 13,30 
Matlock - a.; 14,30 Sam - magazinul 
amiezii; 15,00 Arabella Kiesbauer 
talkshow; 16,'00 Andreas TOrk talk; 
17,00 Nialle talk; 18,00 Ta11- maga
zin; 18,25 8111 Coaby Show -_ s.; 
19,00 Fam. Bundy - s.; 19,30 
Slmpaonll - des. anim.; 20,00 
Mallorca - s.: 20,30 Ştiri -sport; 
20,50 Galileo • magazin de ~tiinţă; 
21,15 Otto- comedie .. Gemiania, 
1992; 23,15 Thlnner - horror, SUA. 
1995. cu Joe Mantega; 1,00 Allen 
lntrudet' • SF, SUA, 1993; 2,40 otto 
-lei. 

21,15 Lanţurile Iubirii - s. 

22,10 Mllady - s, 
23,00 Verdict Injust - f. 

Canada, 1995 

; 8,35 • s.; 9,15 
bune ... - s.; 9,45 Clanul 

Hogon - s.; 10,15 Springfteld Story 
- s.; 11,00 Sabrina talk: Prietenii sunt 
periculoşi; 12,05 Bosatl '1 frum"''l • 
s.; 12,30 Duelul familiilor - concurs; 
13,00 Magazinul amieZii; 14,00 llona 
Christen talk; 15,00 Birte Karalus talk; 
16,00 Sârbel Schăfer talk: Nu mai 
vreeu să fiu respingător; 17,00 Hens 
Meiser talk: Şi asta numeşti tu sAnU; 
18,00 Dădaca • s.; 18,30 Intre noi -
s.; 19,00 Magazinul landurilor; 19,30 
Exclusiv • magazin; 19,45 Ştiri RTL; 
20,10 Exploziv - magazin; 20,40 
Vremuri bune, vremuri rele - s.; 
21,15 Cine va fi mHionar? - magazin; 
22,15 Camper • s.; 23,15 Ufe ·mag
azin; 0,15 Karl Dall show; 1,00 Ştirle 
nopţii; 1,30 Gdden Glrts- s. 

6,30 Magazin matinal; 10,00 Misiune 
ImposibiLi. s. 11,00 Dragi surori
s.; 11,30 Afa-1 vlaţat • s.; 12,00 Jorg 
Pilawa talk: O nouă cremă minune 
contra celulitei; 13,00 Vera talk-show: 
Şcoala m-a terminat; 14,00 Sonja 
talk; 15,00 Ricky talk; 16,00 Star 
Tnok • s.; 17,00 Chicago Hopo • s.; 
18,00 Fiecare contra fiecare - con
CUIS; 18,30 Şllri "'!!ionale; 19,00 Blitz 
magazin; 19,30 Ştiri, meteo, sport; 
19,55V--magezin; 20,15AXN • 
magazin; 20,45 Adevărat; 21,15 
Lucky Luke • comedie, SUA/Italie, 
1991, cu Terence H~; 23,151ncă 4B 
de ore • thnller/acţiune, SUA, 1982, 
cu Eddle Murphy; 1,05 Ha raid 
Schmidt Show; 2,10 StarTnok- s. 

9,30 Golf, feminin; 10,30 Magazin 
ollmplc; 11,00 Alpinism, C.M.; 11,30 
Spo<turl o>dreme; 12,30 Motorsport -
magazin; 13,30 Moto, M.P. al San 
Marino; 14,00 Molo -lmola, 125 cmc; 
15,00 Moto, 500 cmc; 16,15 Moto, 
250 cmc; 17,30 Motocros: 18,00 
~ism; 18,30 Zbor cu deltaplenul
ltalia; 19,00 Moto, C.M.; 20,00 
SportUri extreme: 21,00 Motosport, 
curse carriJoane C.E.; 21,30 Auto, 
4x4, Irlanda; 22,00 Moto magazin; 
23,00 Box; 0,00 Moto, M.P. al San 
Marino; 1 ,00 Playfife - magazin 

E11 "G,Ii_1111l1'1 
7,00 Desene animate; 23,00 
Wrestling; 1,35 WresHing in SUA; 
3,15 Murdarul Dlţ1gus Magee-

..... -.. -

1994 SF, SUA, 1994 
15,45 Chemania silbliticiei - 1,00 Jurnalul Pantofului 
dramă, SUA, .1995 ROfU • s. _ . ,_,_ 
17,30 Comedia rlizburilil'll : 1,30 Mafinl uclg ... - acţiune, 
comedie, SUA, 1998 SUA, 1994 

westem, SUA; 5,00 Messla sălbatic 
- f. SUA, cu Scott Anthony 

Apostol ~ Laura Călăceanu 

'ii il !':;::7;~f.-.-:: Zig Zag cafe; 11,00 

7,00 -10,00 PRO FM PÂNĂ LA 10 • 
cu Aavius · 

10,00- ·~~~:1tAidtlli})~ii{lj·· Mihai CJol,;.,votschl 
13,00 ·14,00 13-14 CU ANDREI· cu 
Andrei Gheorghe 
14,00 -17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ· 
cu Cătălin Lăpu:;că 
17,00 ·19,00 ASCULTĂ-ŢIINIMAI
OJ Marius Oobre 
19,00 • 21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZI-

Ochii Helenel • s.; 
13,05 .1.001 Tntrebări; 13,30 Jurnal 
Franca 3; 14,05 Nu trebuie să visezi; 
15,00 Jurnal TV5; 15,15 Ochn 
Helenel- s.; 17,00 Juma11V5; 17,35 
Magazin turistic belgian; 18,05 
Piramida; 18,30 Concurs; 19,00 
Jumai1V 5; 19,150chll Helenel- s.; 
21,00 Jurnal Belgia; 21,30 Jurnal 
France 2; 22,05 Cambodgla; 23,00 
Jumai1V5; 23,15 Asta se discută; 
1 ,30 Jurnal Soir 3 

CAl - cu Călin Gheorghe . "" 

16,15 Jurassica; 17,10 Dezastre; 
17,35 Aventuri le pescuit; 18,30 Auto 
magazin; 19,00 Magazin aviatic; 

21,00 • 23,00 LATINO PARTY 
23,00 ~ 1,00 HOT PARTY MlX -cu 
DJMIKE .. 
- BAJJID ........ uill~ 
6.00 Ceasurile dlmlne~l - . . 
8,00 Muzică populară cu decllcaţll 
9,00 Idei in dialog 
10,00 Radio circuit , 
11,00 Radio cocktalt -· 
13,00 Emisiune in lb. germani 
14.00 EmlsJune in lb. maghiari 
15,00 Emisiune in lb. sârbă 

19,30 Momente de cotibJră ale isbr 17,00 Gramofon 
riei • Războiul zu1uşi1or. 20.00 Medici 18,00 Clvlllzalla umani 
veterinari; 20,30 Amazqnia; 21,30 19,00 Radlojumal 
Dezastre; 22,00 VAnătorul de aoco- 19,151storia muzlcft rock 
dili; 23,00 Ciudăţenii ale animaleU; 20,05 Cint din suflet 
0,00 A fi pradă; 1,00 ~ care vid; 20,50 Cilitorte tn lumea pO\ ; 'lui 
2,00 Război in Pacific 21,00 Curierul de seari 

RADIO ARAD O RADIO ŞUri: 6,00; 7,55; 9,00; 11;00, 12,55; 
CONTACT (.lt5,9S MHz) 17,00; 18,00; 20,00; 21,00; 21,55. 

5,00 • 8,00 BUt-IA DIMINEAŢA!- Radio Jurnal: 7,00; 16,00; 19,00. 
program Redlo Contact RADIO Smlf . 
8,00 ·11,00 BUNĂ DIMINEAŢA, t!,OO~mentuldetrezlre 
ARADI - cu Zorina Bama şi Marcel 8,00 C6nt8-mlliutare - muzică pop-
Haica • Ştiri (8,30; 9,30; 1 0,30). uieră 
Informaţii locale; The album show 9,00 Alo, tu alegll 
(9.30 -10,30); Muzică românească 10,00Cefaauadezece 
(10,30·11,00) 12,00 La porţile dorului· muzică 
11,00- 19,00 CONTACT FM- pro- populară 
gram Redlo Contact 13,00 FM-ul de prinz · · 
19,00 • 22,00 BUNĂ SEARA ARADI 14,00 FI.,.. de colţ· muzlci "''"""'i 
- Noi vă propunem, ctvs. alegeţi! - cu românească · 
Radu Mustafa (19,00 • 21 ,00); VIaţa 15,00 Aatăzl 18 alr1>itorlm - muzică 
spirituală (21,00 • 22,00) • populară 1'1 dedlcaţll m.-
22,00 • 5,00 RADIO CONTACT •. 16,00 Dupl patru . 
Vineri noaptea nu mi-e somn ' 18.00 Şueta cu Magi -. · ~. 

ILAIIIO PRO J11ll ( .... lll&o) · 19,30 la mutp ~ 'clocllcali rmpl- . ~ 
0,00 • 5,00 PRO FM BY NIGHT cale . · • • 

~~,e~t:o::~~: ~dE~~ >:1 
1 

DIMINEAŢĂ -INFO PRO cu Dan 2,00--endnodum . ;· 
,.:.::::.::.:::~~;;,;;;;,_;;:;;;.=.;;;.;,;~-- . 
eta • 2U OFERTĂ SPECIALĂ ~ 
computer 

- Calculatoare • · 
-Imprimanta 
-Retele 
-Soft 

.-Service· 

ARAD, CLOSCA 2 
TeiJFax.: 251838 
tNTRARE ::lE PE B-OUL REI.Q:..UTlB .... 

' 1 
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• li. 

Satisfacţia - muzical, 

'1988 

rOO hnAlhlru de !Ulm· 

"T'IIIUII A. di)Ua alfabetll!Sh! 

f"!ii,QD "lVR lnfO 
14,if"Mit ... MariMI 

llta~ 1'tall: 
IOI~Heltltft .wrmltoln~ _,. a. . 
18, 3• O flmilto llludatli • 

1·9.oiJ'e!lf. h gimnasticA 

Ro!Mnlei, In lllrect 

20. o o Jurnal • Meteo 

7,00 Cinematograful vremii 

noastra - rai. 

8,00 Paiele - secretele BarbArii 

galante 

8,30 Danne animata 

9,00Bzn 

iD,.W toate ~ llutl• 1. 

H,ao PB•~:~.~ llBB 
12,30 TVR Tlm1Ş08i11 . 

,4,00A-111H·t. 
,4,66 Vidtloclipuri 

15,06 TVI't lnfl) 
·~ 

15,1 & OOCU"-te c~ 

... dO Grellllt • •. . .. - . 

..... hnte &~~~"Dari • 11. 
1 t,3U Gltlt?Unda? Gllrl1'1 De 
ee? 
n,aii)Menllllnlllllltl 
18,00 Alhlroizii, impaC\ rnotlal 

- doc. 

-·-'·- -' .. ~:-,·~-?~:A::.-:·;''!!· '>-" '7.~--~~"-·'''~-~W:t~~--:-.:-,.•. -.,,.~ .. -i7> ""~ • 

PROGRAMETV 

7,00 Aventurile lui Paplru• • 

ep.20 

?,20 lncol'\llltlbiiH- uftimiJI ep. 
1,40 G.l. ~oe - ep. 21! 
8,00 Co11an Avttntutlttlll -

llll· 1"4 

UO Tlllll iti Jlil'ft • dft. tnllh. 
t,OD Pavatlltl dlll Matjlt 

lludlllul-ll!l. 1? 

1 o,oo l.Oit ti CI.,. • -. .• 
11 ,00 Pro Moror 
1 1 .~ *WW.apropo.IO 

12.00 Protwsiuntmea, Cllll\lra 
13,00 .llrlla Prtl fV ' .() 
pnlpăti~D pul · ' · 

f,oo l.anţutlla Iubirii- rai. 

t ,41i PnH:Iou - rai. 

8,30 Cllaut• poYil.tllor • 
rei. 

1, ~a lnoer tllbatkl • nil. 

'G.II" ttlnte .. lhklll-ot 
• 1111. 

"·" Ylaţll noMttl•tOI. 
U,IIO Dfetotte ti putwt • 
l'llt 

U,OO Marii • a.-

'4,00 V.niM:t ~· •Iti . 
,,,110 ltMiotl .... 

... 

7,00 Secolul XX - doc. 

8,00 Planl!lh11a • dOc. · 

8. 311 t=lr tl1ltnl 
0,110 Da .. lla IIIIIIIMI 

10,00 Jllgii8I\JI·Iklll. 

11.00 Cete da .. 

1 \.,30 Roata de ....... 

12,00 Pubfi!lllticll 

13,110 0.111 A 1111 illflnli 
..,00 EliM, ... IMI • '9. 
31 .·• 

19,00 O!Mmtet 
to,oo ANIItllif Mallal • acţi· 
IIIM, liUA, 11191 

1!2.00 ObtalfaiOI 

U,ll Jo11 dublu • thfll~r. 

' 
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7,00 Emisiune pentru copii 

12,00 Sport magatln 

13,00 Motl:lf Piua 

13,30 Apel de urven\11- rtll. 

14,00 Real TV • rai . 
. 1 ... 30 Doaalllle y ..... 

111,00 Coml .. tlll Raa ·a. 

18,00 'tllenowll 

It ,00 Nadlne Bhow 
18,00 ftocua • Sport • 

Metao • Clip Alt 

18,30 Cemeta ateui\BA. 

19,00 Hal norot •' voie 

bUn61 

11,00 '""' ' : ,;:;-; . ~:·.: .\ ·'~: 

u,oa lll1attt11h tM • ~- et • 
lella • liP. H • "oblt11t 

ko.dt • 1!1). 1 • luffJ, u,oo t.llttt ao lfttollm su". 19114 h,o45 Focua .. 
23,00 stmr.ul de noapte 

tjlelt'na vilmplr1111t • ep, 44 • • a. 
Fete 1111 bani gata - 11p. 23 

18,00 Patbal: tlitumet 
(ael1e nouA) 

17,00 Pmfeshion 

18,00 Super Bihgi) 

19,30 Ştirile Pro 1'V ~ > 

Anone 

11,111 Inapoi tn viitor • 

de&. antm. 

ll,at lltop!IWtr\11 !11111\allll • 
dlllma, SUA, 11191 1,00 Vulplţlt In bluo-jaans 

1,011 Putttaallllli!Ot • t. • erotlt, SUA, 1988 
.·\.. '. 

IHBG)#jlijllll '' f 

10,110 f't11ftlillft ·des. anim. 18,45 Valul uelgat -1Jt1iunll, 

·~-., ..... ''" l'=liftleco - ep. i1" . 

19,00 BunA aeart~. afnft1lirfl 
20,00 CIIIAtorie muzicalA 

to,ao Ha11111t• - 1111 C1tto 
G<lldOI'ti, teatru III 

21.&5 Pagini cla&ltll dt tllllhl 

popularitate 

10,00 DeMolalonll • ~na 

/SF. SUA, 1993 10,' 11 lnlllf' lllbatlo • M. 
aAptAmlnn · 

111,30 Rllblllllllll •talel'l • SUA. 1995 
das. anim. ~a.•a Mullttle 'tld111ralot -

,.. 
,.::.· 

:-_.-_ . .i':~. 

('":.:_ 

-

:"~·: 

1 
-j!'·-· 
~-~ ;:~ 

.... > ... 

1 R1,mJ~nle. In direct 

TVR lnfu ' Spori 
Mal lnttoducaţl o 

• ilom~~Qie, SUA, 1973 

Rock p0p llatllt 

22,30 Portmte 1n acvatane 

23,00 Meridianele denautul 

23,30 Clepsidra cu imagini 

23,45 Panotemic jaaz 

0.30 tvM • Mesager 

&,oo Ştltt TVA- rei. 
8,30 PolHice lllrA Pri!IUdiiiiA~ -
rei. 

-10,00 Jaguarul- dde. 
11,00 ca.a de ptalni . ,-. 
11,30 Ftoala de reZI!!VA , , 
12,00 f'Ubftdsticâ . , · 
U,OO Cu Cristian tai*tU ft 11! 
Alainfinft . 

2a,oo Ot- ep. 1 
22,5-5 Ştirile .l'rtl fV .• Ştiri lU, Hi Lilnţurllll Iubirii • il. 
sportive 
23,00 Cololllbo - t · 12,10 Mltllldy ·•· 

0,30 BpaclaiiiAţl orotlct. ep. U,OO buahil • t. SUA, 
1 1984 

20,45 Galileo edra - magazin; 
21,15 Clueless -comedie. SUA. 
1995. cu Afocia Snvestone; 23,15 
Rambo 3- actiune. SUA. 1987, 
cu Syivestet Stallone: 1,10 TV 
total; 2,00 Bullyparad~; 2,30 
Portr~tUI lui Dorien Grey -
drsm~. Gennanialllalia, 1009 

H,OO tom ti H~ -lt\Mie. dramA, SUA, 1994 
SUI\,19!15 tD,30 L.A. Conflcltntial-

. 12,30 Ava1:11196- lltţluf\1, thrtller, SUA. i991 
SUA, 1998 U,45 Minţi partculoas" -
14,15 Colţ Al112: Mifullupu- dtamă, SUA, 1995 
lui alb. acţiune, SUA, 1994 0,30 Politicianul - tira mă, 
18,00 Lan- s. coprod .. 1998 

C•tN-Ct'tNJ\1 
7,00 Desene animate; 23,00 
tintA imobilA - 1. 1978. cu 
GeO!"Qe Kennedy; 1,15 Jungla 
da Ufllt - f. 1950, t:u Martlyn 
Monroe; :i,:IO Hit Man ·1. 1972, 

Selacţlual 
RTLI 

1\diîf-~~'·"l•:"-··•t m.oo ~ • ., _ · 

Slola pa car '' pa pilmAnt - s.; 
19.40 Nici nepoţii nu vor vedea; 
19,30 Concurs tv; 20,00 Loto 
~ho\tl; 20,25 Jocuri fAnl graniţe; 
20.30 Telejurnal; 21.00 Fotbal, 
~tellm. C.E.:. Llchtensteln • 
Ungaria; 2UIJ Fti>Ck Cat&: 0,!8 
Omul taca eucceaut - f. SUA, 
cu Winona Rlder. Jeli Oeniels cu Sam Grieg · 

1?,15 i>uten.a iubirii- dramă, 
SUA, 1995; 19,15 Singles '99; 
19,55 Reclame; 21.00 Stiri; 
21,15 In apatele utllor inchisa 
- thriller. SUA. 1994; 23,15 
Secn.tele comerţului · come
die politistA. SUA, 1988; 1,10 
llloodnioon - acţiune, SUA,· 1&,20 Anllllturi ' 

18.30 Stiti t\1~ , • 1 : · 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de ttadlţll " fOI· 
clor 
21,00 tllverllsmerot 
21,20 Anunturi 

1998 
IIBIL l . 

21,30 Ştiri TVA. rei .. '. 
tiilll~a-.~···~ 1 21,00 Ob!M!IVator . · 

In conlinuan> program ldo!nUc cu 
Antena 1 

9.30 Magazinul-satului; 10,00 
Aktual; 10.30 Fereastta euto
peanâ - magazin; 12,30 Hany • 
s.; 12,55 LunA plinA ti nn~l• 
luni -film; 14,45 LJ!eraturâ 
maghianl: 15.10 Jocuri lâră tron
liere; 111,35 Deoena animete; 
17,40 Ilustrate Istorice; 18,05 
Care-I cea mai draga tnregiS· 
lrare?; 19.05 UniciJI ţărm al n!lu
lui; 19,35 Aventurile unui tAina 
· S.; 20,00 Ftant LIHI, &.; 20,30 
lluana animato; ~1.00 Sliri. 
sport; 21.30 l'anoramic; 211,00 
llon~a naUţreA - s.; 23,20 I'Oio: 

1',20 Desene animate; 9,30 
IJisney Club; 11, So Po,..t 
Rangar• • s.; U,tll Duont 
animate; 1~, 15 1!11 ti viaţa- s.; 
13,40 Monha - s.; 14,05 i) 
lamllie puternici • s.; 14,30 
După Lună - s.; 15,00 Prinţul 
din bel Alt- s.; 16,00 Metterul 
casal - s.; 11,110 lleverly Hills 
90210 - t.; 18,45 Top of the 
l'ops; 19.45 Ştiri. sport; 20,10 
Cine cAştlgă milioriul? - con
cuts; 21,15 Otto ·comedie, 
Germania, 1985; 23,00 Box 
E>tra; 23.~ Box: Svan Otilre -
Thomas ,!ce T"'; 0,30 llmt Extra; 
1,00 Mad "hl . s. 

9,00 Redio Canada; 10,05 
l111111une pe.ntru tln~tl; 11,00 
Jurnal tvS; 1i,1S Ct>ncuts; 
12,06 Ol>llOnturi lrancofl)ne; 
13,30 Jurnal Frence 3; 14,05> 
Pentru !inert; 15.00 Jurnal TV5; 
15,15 Magazin cultural; 16,30 
lnvenllile vietii- doc.; 1?,00 
Jurnai' TV5; 1 ~-. 1 5 leme zilei; 
17,30 Sport aftican: 18,05 
Aellectii • magazin; 19,0S 
Jutn~J l'vs; 1Q,15 Oezbatsre 
aoclllă; 21.00 Jurnal belgian; 
21.30" Jurriel J'raMce 2; 22.~~ 
thalasaa - Magazii\; 23,00 
Jurnal t\'5; 23,19 Orephitlls 
vfe~i; 1,00 Julnal lll\'ellat>; Uo 
~tiri SOit 3 

It,,., Omul care a cAzut pe 
f:>Amllnt- SF, SUA, 1986; 19,10 
Cousteau • Aventuri pa ocean -
doc.; 20,10 Loteria - s. SUA, 
16/1; 21,15 Atingerea Meduzel 
-thnller. Anglia/Franta, 1978, cu 
Richard Burton. Lino Ventura; 
23,25 Imperiul furnicilor - ho
rror, SUA, 19?6; 0,55 Ştiri; 1,05 
Elvita - comedie horror, SUA, 
1988 

Attul!tlti!IM 1'1111 t . 
GlobetroHer ' . 
Paplllon - dramA, SuA, 

UngMa · Slovacia 

8.115~area~ 
9,00 lntersat MusiO . . · . 
... L8CIIO • 1i1rt1 . . · · . 
11,00 Slir1t& ln!lii'MI · • · 
11,30 Oaaene anlmal!t _,;~;;;:' 
12.00 Ed1tpa de~ ,._ :•'"; · 
12,30DaadSeat-tllill · · 7,00 Rădăcini; 7.30 Cartea 1 
14,00 La l1<li'd de paraleli tii CAJ1ilor; 8 _00 Matineu, dU. ,15 Vera talk: 8,00 Blitz maga-
15,001ntersatMuSic 1 1• 0 · f tin; 8,25 iluena anlmato; 

an m.; •. O F'arty V; 13,00 1• 1• R••bu••to 1' • 1310 
15,30 Provocaroa naMI · SlagAte; U,30 Malllton • s.; •· u • "" r' · •. ; • 
16,00 Safari 13,85 Medic In Alaska _ t.; Llctoni IHdrlgoatlţl- •-: 14,05 
18,30 Collllortably Nulllb ·llnt 11,3~ Blndbad ll1ntlnatul • CAminul ptettlut - comedie, 
18,00 lntersat Music awllluri, SUA: 11,10 Uri 811111~. ~UA, 1988: la,OC) Star trok -
U,20 Desene animata .al tn ~~eatul Ulbatle . Wil!i!em, !., 2" ilp.; 18.00 $ftr1; 1$,10 AXN 
18,45 $tiriie tntetsat lt~Jia. cu GiuliaM Gemma; 19.00 · mliiJAttn; 19,01! Alt- 1.; 19,30 
19.30 Echipa de soc Drego8te ta prima Vliderto " oon- J.A.O. • A.; M,20 E ad~vlital!: 
20,000b1Mon-hlm curs; 19.30 Fapte: 20,00 21,00!lj!o;l;t1,15Statttekf: 
11,30 Provocare<~ naluitl · Htrcula' . e.; !1,110 Sraddock. thnoraţll - SF. SUA, 1995: 
22,00 Zonll parleuloaulit··lllih DiKpărulln mltiuMe . actiune. 23,45 Show-UI MptâlllArl)l; MS 
23.30 StJnle lnllnal SUA, cu Ghuck NortiS: ~2,50 Sllr T"ti!k- ~- . 
0,00 ErotiCa Fluviul mo.tn - acliune, SUA. cu r 40\'llti 14 
0.45 lnchideraa programultJI Michael Dudikoll, Robetl r;~! UJJJ)y ij[l (j 1 r 1 

""1 ~ 1 •• A 1 Vouglm; 0,35 fntAinlrl ?ocante - _ 1 • ••• •• • 1 1• • 
ft:l:;·.i (fl'is\R.i'& !~~:~~~J~•IInctulseducţltl· 9,30 Sporturt extteme; 12.30 
7 oo F d 9 00 M Md!O: 1Utl Molo. M.l". ai San 
• um e aur; · agazin MarinO .. in d~et,· 14.00 Mo· to . informanv pt. tineri; 9,30 Buna 

1&.15 Dezastre; 16.40 Mărci rn 
tap , Alia 1\oMM: 11. 1 O 
!!uMbl!~m; 11.39 ~lio:oph!tul . 
•la ~i reaiiiAte: 18,00 l=>tlvastiti 
din 11\tbot - Submarlne; 1 g,Qo 
tl•tâila din Vietham; i1.00 
Slilr~Jiul apatlheidulul: 22,00 
lu~ta tu locul; .23.1)0 ltct;tp~ d!i 
!ial•are - i>rlh\111 ajutor; 0,00 La 
tnAiţtme; 1 .00 In umbm vulea" 
11\11111 

A 
Doriţi venituri 

101 
20,15 Pe viaţă şi pe moarte : 
doc.; 21,15 Halifax - s.; 23,00 
Splegei TV - Poliţist In L.A.: 
1,05 Lady Ch-riy 2 - erotic, 
Italia, 1 1!89 bbll 
12,2!1 Hlinalaya . 8.; 13,00 
Revista pre~el, Ştiri; 13,20 
lliserica ~ie; 13,35 Poşta 
redacţiei; U,liO Anztks - s.; 
14,40 Matlon, capetenia 
haiducilot - 1. Franţa; 16,25 
Documentar; 17,05 Veşnicul 
Montand " dt>c. ~ranţa; 17,55 
Draga; 18,25 Basme; 19,00 
Ştiri; 19,20 telenl; 19,55 
t:AIUotil lh Itiel - 1. SUA; 
21.05 Conceri de binefacere; 
22,00 Ştiri; 22,411 Ttt!cAtoarea 
Cassandta - acţiune, Anglia 
/Italia/Germania; 0,40 ŞUri; 1,05 
l'aintila t1U 11118t · f, OermBnla, 
tai. \ 

bimieuri? dimineaţa: 9.40 Martonel!!; 10,20 Jmola, ~~ cmc. h1 dlltltl; 1~.00 
Copiii clpllnnulul Orant -.! · 1,05 ouene animate; 12,05 Molo, 500 cmc; 16.1$ Moto, se .RI:MAr SA CIJ Sed"RJI ih Cânipul Uniştll nr. 1, ooJectează la 
1t,30 JOcUM !Arii M1ar1!· 1:l o0 fltna Ttat • 1.; U,OO PlaiO do 250 tli1e, in direct; 17,jJi ~ exlrâotdlnare, il1 ~de calitate şi cantitate, al plata pe loc: 
~flH; 13.05 ~~ro-minu1@: u:1s gilnâ . di!S. anim.; 13,30 $por1un extrem&. BMX Sileel; -deşeutiliervechi .. , .. S0400Jeilkg 
oiltoarr:ooea ta Eden- le; 14.05 liiMpldftll- s.; 14,00 ~•MIIle le,OO Moto- Sup;>tbike Assen; -copru .... SOW-110001eilkg 
Concerl. Baiasz Feeo; 15,1 O llundy - ş.~ 14.30 Dharma fi 19;00 Ca~tadorii auto; 19.1~ ·alum~····· SOOo-'SOOO Jeillcg 
Punct verde· me~e2itT;15,15 Gtl!g- s.; l4,551toseânna -1.; Mot~. M.P. al S~n Marino "hâolle ..... S0-2001eilkg 

· Hltchcock i'le<:tmOSCtrt • Btlgat st 1S,25 Sub ut1 acopltl• · s.; (lmola); 20,0() CicliMi . futul ·IICU!'nul!!tori uz"\i ··:• 50-200 leUkg 
ciudat· doc.; 16,10 i:lefta . ·ma- 18,00 Pacific lllue . s., lt,OO g '·· -bronz .... 3000.8000 lei!kg · 
-'azin d_• s.tiini.A·. 18.4o· O•Na • paniel. in ditHt; 21.30 .. ,alarfui ..... """"'. ~ .. ~ leilkg. .• ·o' ~ ~ opec!a~lfl . !.; 11,00 Bulty . s.; !; . hil i . u ""' • oVVV"<Ouvv 
2000; 11.10 Atelleretb ~ecolului· 19,1)1) Andreas lilil< Lovas11l11Sg; c aţ e C.m.; «.3u ~9tb!il · . tadiatoera ..... 31ioo-5000 l!lt\g · · . : · · 
11.» Ji1cu11 rtra granilll; 1t,H ~.00 Tllll<. laii<, IM; l!l\,:!0 ~: dolilit~rl C.!:. ~; 1.00 Multi. la cahtitaţi mari (f)1oste :1. toj sa A!iltlurl! llafi!iiiOrt gratuit 

-~g;~~~=-~~~~~~~~::~~~::~::~::~::~~~~~::~~==a~I'O=··:M:mm:·~~:~:~~·t~·=OO~bo~i=-~~:··:~~n:·~:~~~~~::~~:•a:·::~·:·~~~::~::::~~~~ ··-~-:-::;. ' • • (973828) 
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30 Personaje celebre: 

IUr·sulet•ill Winnie - des. 

Kiki Riki Mikl 

11 ,00 Viaţa satului 

12,00 C.N. de gimflililtltll 

RomAniei 
14,00 ·rvR 1ntu 
14,1 O E fl&l1illi 181 
16,20Atltl$ 

16,45 Minuni •i miracole 

,30 Super gol ilhoW 

18,00 o familie ciudati -

18,30 lvimlloe - s. 

19,20 Tragerile Loto 

19,30 Fotballnfo 

JumaJ• Me«<o 
7 zile Tn RomAnlll 

t ~~L~~ 11. ~• 
7,00 Asteroizii, impact mor

tal- rei. 

7,55 Documentar - rei. 

8,30 Miraool 

9 ,oo Cronica Arnaloniel 

9,30 Arca lui Noe - rai. 

10,30 Integrale 

11 ,25 FHmele lilpUiminH 

11,30TVR~ 

13,30 Ştirile XXL pentru 

copii si tineret 
14,00 A11ocaţll - tJitltnol ep. 
14,55 Videoclipurl 

15,10 Tom Jones. ttl. 
18,00 Grecia- a. 
18,40 Santll Bllrbata - 8. 
17,30 Alo, tu alegll 

18,30 Rumba tumbe ... 

19,00 Tilnpul trecut 

19,50 Un cantec penftu 

fiecare 
Doamna Dslsfleld ao,oo un secol ele clneme 

să H mltlte • come-
SUA,1986 

Vizitatorul- ep. 12, 

TVRimo 

PariuiTrio· 

Dintre sute de 

T~ . MIC 
7,00 Selector 
11,00 Cybemet 
11,30 Alomic calol- rei. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul Londrel-181 •. 
13,30 Hai Hui 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
16,30 Atomix cu Oana 
21 ,30 Subcultura - "Jf. 
22,00 Concert 
22,30 Album Show . 
23,30 Insomnia 

6,00 Ştiri 
6,20 Ţara spiriduşilor- rei. 
9,30 Paplllon - rei. 
12.00 lţi mai aduci aminte, 
Doamnă? 
13,00 Ora 'unu a venit 
15,00 Drumuri prinlre amintiri' 
15,30 Cutia muzicalll 
16,00 Celebritate- ep. 118' 
17,00 Forţa destinului 
16,00 Portretul unui artist 
16,55 Pariul Trio 
19,00 Dincolo de anul2000. doc. 
20,00 AcluaHtatea Tele 7 · 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dinte sute de ziare 
21 ,35 Pariul Trio 
21,40 Loto 
21,45 Prost să III, noroc să III -
romed'1e, SUA, 1975 

20,45 Retrospectiva preml· 

ilor APTR, 1992 

22,35 Sportmenia 

23,05 Salutări de pe 

Broad Street - comedie, 

SUA, 1984 

0,50 TVM * Mesager 

23,25 Gala Tele 7 
0,00 Stiri 
O, 15 Gala Tele 7 ·continuare 

7,00 Secolul XX- doc. 
6,00 Ştiri TVA ·rei. 
6,30 Em[siune de lradiţii ~ folclor 
-rei. 
9,30 Anunturi - ref. 
9,40 Divertisment 
10,00 Godzilla- ep. 1, 2 
11,00 Aventurile lui Sinbad -
ep. pilot 
12,45 Stan şi Bran 
14,00 Julio lglesias in România 
16,00 Iarna e aproape. Vara a 
trecut - Mangalia '99, 7 zile ~ 7 
nopţi 
17,25 Divertisment 
16,20 Anunturi 
16,30 Ştiri Tv A 
19,00 Observator . 
In continuare program Identic ou 
Antena 1 

8,55 Deschiderea programului 
9,00 Zona periculoasă • film 
10,30 Desene animate 
11 ,00 Stirile lntersat 
11 ,30 Echipa de şoc 
12,00 lntersat Music 
12.40 Cavaleri ~ războinici 
13,30 Provocarea naturii 
14,00 Cerul dintre noi 
14,30 Safari 
15,00 Condition Reci· filril. 
16,30 lntersat Music 
17,00 lntersat Sport",_ 
18,30 lntersat Music 
18,45 7x7 Retrospectlvd sAp
tămânii 

19,30 Echipa de şoc 
20,00 Miss Mary - film 
21 ,30 lntersat Music 
22,00 Dead Badge -film 
23,30 7x7 RetrospectivS Ş1fl1lgr 
0,00 Erotica 
0.45 inchiderea programului 

LP:Utlm11nll 
7,30 Scoala fermierilor; o,OO 
Mesajul Bibliei; 8,30 Desene ani
mate; 8,55 Gerskwin • Rapsodia 
albastră; 9,15 Cinematograful 
lău: Soldaţii nu s-au intors - f.; 
Zina Lala - basm; 9,15 
Gershwin, Rapdosla albastră; 

PROGRAMETV 

7,00 Aventurile lui Papirus • 

ep.21 

7,20 Mot - ep. 1 

7,40 G.l. JOE - ultimul ep. 

8,00 Conan Aventurlerul -

ep. 15 

8,30 Tom fi Jerfo/- des. anim. 

9,00 Super Abrecadabrli • 

lassle 11- ep. 10 

11.00 Oamenii secolului • 

ultimul ep. 

12,00 Profeţii dallpre 1t$c01 

12,55 O PfOIIOZllle pe ZI • ret
rospectivl 

13,00 Ştirile Pto 'tV - un altfel 

dejumal ' 

13,30 ce tie vlide • Nllntc'fn 

7,00 Lanţurile iubirii- rei. 

7,45 Preclosa- rei. 

8,30 Căsuţa pove,tllor -

rei. 

9,15 Allsea '' prinţul din 
vis- 8. 

10,00 Cel .. te H fntoarce 

• rei. 

11 ,oo Marile pove11t1 de 

dragoste: Martlyn Monroe • 

Joe Dlmagglo; King Juan 

Cartos - Queen Sofia 

12,30 Mllady- rai. 

13,30 Marie -8. 

14,1!1 ou.Jul •rai. 
COIIIUft ·comedie, SUA, 1986 1 00 8, Pf'Hiola • &. 
* Echipa mobilA • Preţul COI'8tt . 

11,30 llwarty Hfllll - ep. 182 

(serie noul) 

19,30 Ştirile Pto 'tV 
20,00 Cupldon - ap. 1 

17 ,4!0 celftte M tntoanle 

••• 
18,00 UltiMul erou litnarl

,.11· f. 
21,00 Propun- Indecenti- 19,40 De88ne animate 
dramă, SUA, 1993 

23,00 Procesul etapei 

0,30 Highligtrt fotbal 

1 ,H Speclallti!l erotica - ep. 
8 

2,30 Cine-I felul- ep. 110 

3,00 American Gothlc - ep. 3 

19,55 Jackie 

Hollywood 

Coli ins: 

20,20 Polrot - s. 

21,15lanţurlla Iubirii- tii. 

22,10 Mllady- s. 

23,00 Schimbări - f. SUA, 

3,45 Nano • ep. 159, 160 1991 

11,00 Jurnal cultural; 12,00 
Boutique muzical; 13,00 Stiri; 
13,10 Clipele norocului; 1J,35 
Muzică de petrecere; 14,00 Em. 
agricultorilor; 14,30 Marile 
romanţe ale sec. XX: Huan 
Cartos şi Sofia; 15,00 Adeverinţă 
- f. Franţa; 16,40 Religie; 17,05 
Helo!; 16,25ln vizor; 16,35 Hello. 
lume!~ magazin turistic; 19,00 
Viaţa pădurii - doc.; 20,00 
Săptămâna; 21 ,00 Jocuri fără 
frontieră; 22,30 Cody - s.; O, 10 
Concurs muzical 

L~_HIJIUJUIJ 
6,30 Ora de ~tiinţă; 10,30 Canon 
- cultură şi religie; 11,15 
Deschiderea anului şcolar, 12,00 
Telesport; 14,00 Fumul de aur -
rei.; 15.55 Din melodiile lui Racz 
Bela; 16,50 Mituri do cartier • 
teatru tv; 16,20 Muzică pop; 
16,30 Dacă voi creşte ... - doc.; 
18,55 Dumnezeu fi Ioan - teatru 
lv; 20,00 Liceeni indrăgostiţl -
s.; 20,40 Am hotărât - doc.; 
21 ,00 Săptămăna; 22,45 Polo: 
Grecia - Ungaria; 0,05 Maghiari 
ce au schimbat secolul; 1 ,00 Pe 
drum 

cartea cărţilor; 8,00 Matineu 
des. animate; 11.00 Desene ani
mate; 12,00 O aventurii 
aproape perfecti - comedie, 
Italia; 13.45 Bucătăria lui Laci; 
14.10 Natura misterioasă- doc. 
Anglia; 14,55 Ura, călătorim
magazin turistic: Creta; 15,25 
Maglcianul - s.; 16,20 Colombo 
- s.; 18,10 Super echipa • s.; 
19,05 Misiune imposibilă - s.; 
20,00 Fapte; 20,30 Roata 
norocului; 21,00 Hiiltuiala • 
com~die. Anglia, cu Charlie 
Sheen; 22,40 Friderikusz -
Cinematograful meu; 23,35 Gol! 
Gol! Gol!; 0,35 O veche vaii -
comedie muzicala, Ungaria 

Superman - s.; 12,10 Cin,ema 
TV; 13,00 Ultima luptă a sam.u
raiului - istoric, Japonia, 1989; 
14,50 Spitalul de urgenţă • s.; 
16,00 Fermecat - s.; 16,50 

Pensacola - s.; 17,50 Moon 
Trek- dramăiSF, SUA. 1989, cu 
Martin Sheen, Christian Slatter; 
19,30 Max; 20,00 Lumea mi
nunilor; 20,30 Ştiri; 20.45 Lumea 
minunilor; 21,15 James Bond 
contra K.O.". • acţiune, 
SUA/Anglia, 1967, Timotny 
DaHon; 23,50 Focus TV • maga
zin; 0,55 La limitJ extremă • psi
holhriller, SUA, 1965, cu Fanah 
Fawcett, James Russo 

sene 
Disney Club; 10,35 lronman ·• 
des. anim.; 11,20 Echipa A-s.; 
12,15 Parada filmelor Disney; 
13,35 capcană pentru părinlf • 
comedie, SUA, 1969; 15,15 Sea 
Quest- s.; 16,10 Sliders- s.; 
17,05 Hercule&- s.; 17,55 Robln 
Hood • s.; 16,45 Exclusiv; 19,45 
Ştfri, sport; 20,10 Acţiuni de sal
vare~ 21,15 Fetele de la banz· 
lnlrle - comedie, Germania, 
1997; 22,55 Spiegel TV- maga
zin; 23.45 Eroi cotidieni - rep.; 
0,15 South Pari<· s .• SUA, 13/1; 
0,45 Un show de 100 milioane 
OM; 1,10 Prime lime 

7,25 Scandal cu Dodo • come
die, Austria, 1956; 9,00 Weck 
Up; 10,00 Show·UI saptămAnil; 
11,00 Alf- s.; 11,30 J.A.G. • 9.; 
12,30 Ultimul pottallon • 1. 
Germania, 1958; 13,55 MAtuta 
noastră - comedie, Germania, 
1979; 15,55 Ouale In Atlantic -
acţiune, SUA, 1957 cu Robert 
Mitchum; 18,00 Dawson's 
Creek- s.; 19,00 Blitz- magazin; 
19,30 Ştiri; 20.00 Secretele 
magicienilor • show; 21,15 
Personal fi confidenţial -
romantic, SUA. 1996, cu Robert 
Redford, Michele pfeiffer; 23,45 
Alegeri în Saarland şi 
Brandenburg; 0,00 Planetopia; 
0,45 News & Stories ea; ~m~rnln 
9,30 Yachting - magazin; 10,00 
Parapanlă. C.M. Monte Cucco; 
10,30 Moto - curse camioane: 
11,00 Moto, San Marino, in 
direct; 12,00 Moto, San Marino; 
16,00 Ciclism, turul Spaniei, in 

-- - -
- -
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9,00 Desene anlmatil 

10,00 Godzllla- dll9. anim. 

11,00 Aventurile lui 

Slnbad - ep. 1 

12,45 Buni prieteni 

.. 

7,00 Emisiune pentru copii 

11,00 Duminica la p~ 

12,00 Vacanţă a la Petrt110r 

12,30 'tlbattu .. & Tibantr'• · 

13,30 MS!JIIifl~'flll-.n 

14,00 Clnemagla 

14,30 Film 
13,15 Beat crlţli- comedie, 

SUA,1930 
18,00 Telenovelli 

14,00 Jullo lgletliill 1n 
17,30 Chlc 

Rotnlrilll 

17 ,2!1 !lan a, 111aţa mall -

ep. 32.33 

19,00 Observator 

19,45 TeleEuroblngo show 

22,30 Meciul Meciurilor 

0,30 O 'ansii pentru 

ftecata . ..- ,,:-:8.~<-: ~--·-~_,~'. ·-·!_ 

20,15 Csmorrll • dramă, 

Italia, 1985 

22.00 Focu -,-_, .. 

22,15 Revista presei 

22A5FIIm . ~~-~-=J 1 !3_1 1 .... · . . . 
10,00 C(jrnoara din pod - 18,45 Golful ftanc.:tultii-
comedie, SUA, 1997 acţiune. SUA, 1996 
11,30 Gangsterl ... la '-ntlnln 20,30 I.Q. - comedie, SUA, 
-acţiune, SUA. 1996 1994 •·· 

\ 

13,30 O alt1el de tabirl • 22,15 Atacul lllllftl·lni!M,-.~t.'llii· 
comedie, SUA, 1994 comedie, SUA, 

15,15 VoinţA de flet • lioţl· 0,00 Devon '' Trent- dramli, 
une. SUA, 1994 SUA, 1997 
17,00 Uclg .. vlrtuel- thriller, 1,45 Jurnalul PantOfului 
SUA. 1995 Ro'u • s. •· · ,. · 

direct; 18,00 Atletism - Rieti 
(Italia), in direct; 19,00 Moto
Superbil<e Assen; 21,00 Fotbal, 
calificări C.E. 2000; 23,00 Auto, 
lndy Car - Vancouver (canade); 
1 ,00 Sportcentre; O. 15 Superbike 

18,10 TJle Dome; 111iCQi,'l., 
bortti"f!; fi .oo $1iti; .... ~r-··-
Walker, Texas Ranger · 
ep.; 23,ZO Peep show; v,~:v"i.-ll!t 
Electric Blue - magazinul 
baţi lor; 1,05 Avantajele co•·111-· 
merţului - comedie pol~lstA, 7,000esene animate; 23,00 

2001 Odiseea spaţiului - f. 
1968; 1,45 Trei muşcături din 
măr- f. 1967, cu David mc 
Callum;'3,45 Cea mai buni 
casă din Londra - f. 1968, cu 
David Hemmings 

SUA. 1988 .
1
. . KABEf. . ·.· ·.·. 

21,15 Fantoma din Cantervil~le ........ ,.;,....,.. 

cinematografic-: 13,30 Jurnal 
France 3; 15,00 Jurnal TV5; 
15,15 Jocuri Iară frontiere; 17,00 
Ştirt TV 5; 17,30 Ora corespon
denţllor; 18,30 CO(lCurS; 19,00 
Jurnal TV 5; 19,15 frAiascii. 
duminical; 21,00 Jurnal belgian; 
21,30 Jurnal France 2; 22,05 
Ţinuturi îndepărtate; 23,00 Jurnal 
TV5; 23,15 Personalităţile - f. 
Franţa; 1 ,00 Juma! elveţian 

~~1 I'l} 
16,00 Aripi - Misiune periculoasă; 
19,00 Ma.lni axtrema • Ma,lnl 
care viid; 20,00 Jurassk:8 • Omul 
de Neandertal; 21,00 VInAtorii 
de crocodili; 22,00 Legendele 
Istoriei ~ Londra sub teroare: 
23,00 Adevărul despre cheile; 
0,00 Chirurgie plastică 

• comedie, SUA, 1995, cu 
Patrlck Stewart; 23,10.M'ad 
Max - actiune, Australia, ti76, 
Mei Gib.On: 0,55 Ştiri; 1 ,00 1<1 -
Febra Mallorcs; 1,45 K 1 - rna
gazln vox 
19,15 Voxtours; 20,15 Fittness 

15 Factorul PSI • 

turi, SUAllFrante 
Gerard 
Magazin erotic; 2,00 
Chatterty 2 - erotic, Italia, 

DUNATV 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI 
ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN 

• vopsele lavabile pentru .faţade 'i interior. 800 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODA~(Ril 
·Vopsele pentru lemn şi metal- 1000 nuanţe -
VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu lgrasle) c'iii<'11_.".. i, ~ .-. -

OFERTA LUNII :.r.t~;::-;·· ,:~: .. 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron . 
TELEFON 210676; PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30. 

SAMBĂTA 9,00-12,00 

.. r. -. 
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lnfo 

13,00 lVR lnfo 

7,00 Bună dimineaţa, PRO TV 7,00 Lanţurile iubirii.- rei. 
eal tău! 

7,50 f>reclosa • rei. 

7,00 Observator - Ştiri 

8,00 Dimineaţa devreme 

10,00 Ştiri -.----
2,05 lvanhoe- rei. 

3,00 Eccleslaat '99 10,00 Tlnlr '1 nellnl'tlt • rei. 

11,00 Propuhere Indecenti

tel. 

8,40 Căsuţa pove,tllor -

rei. 

O, 15 Cafea cu parfum de 
femela- s. -

7,00 Karaoke show • rei. 

8,00 Dimineaţa cu Prima 

12,00 Nadine shoW • rei. 

13,00 Show-ul de noapte • 

rei. 

-~-' ,. 

-~

"" " :-~ .l_ 

3,30 MediCina. pentru toţi 

4,00 TVR lnfo 

•••uu Santa Barbara- tel. 

17 ,H O familie ciudati • 

'""'- .-~·.;;,. 
18,00 TVR 1~'' . . . . 

18,10 Miatete şi minuni 

TV~ lnfo 

,45 Ordinea publică 

23,00 Jurnalul de noapte 

-.. • ...-.11*'1123, 15 Planete Cinema 

13,10 Dragostea contează 

- ep. 11 

14,00 Convleţuift 

15,00 Rebelul - &, 

15,4& Fllrllefe săptAmAnll 

1&,80 TVR lnfo 

18,00 Grecia -li. 

18,45 Santa Barbara • s. 

17,30 Pelerinaj& 

18,00 Nimic sfint • ~ 

18,45 ştlrll:lanlliri 

18',00 Oameni care au fost 

19,30 Mapamond 

20,011 î"ellx fi Otllla 

dramă, ~omânla, 1972 

22,05 Axis Mundi 

22,30 Marile _meciuri • 

Campionatul Mondial de 

Fotbal Italia 1990 

13,00 Ştirile Pro tv • O 
propoziţie pe zi 

13,05 Babylon V· tel. 

13,45 Ani do liceu • ep. 1 

14,15 Teribila generaţia • ap. 
1 / 

14,45 Famhla Bunei;·*· 
15,15 Aripile pasiunii • 1. 

18,00 TAnilr fi MIIni~ "ep. 
826 

17,00 $Urile f>r~Y TV • O 
propozlţUI pe 21 

17,30 Roaallnda -lip. 1 

18,30 InimA de ţlganct - lip. 

90 

9,15 Inger sălbatic - rei. 

10,10 Celesta •• tntoarc:e 

-rei: 

11,00 f'olrot ~ 1'81. 

12,00 Mllady • rei. 

13,00 Maria - li. 

14,00 8Chlmbirl • tel. · 

16,00 Precloaa • a. 
17,00 Celdta h tntoarce 
. s: 

18,00 Dragoste '1 putera • 

_• Extragerea cl~l PGtlele .Te s. 

18,45 Tnapol tn viitor • 
uiţi şi căştigl" 

19,30 Ştirile Pro TII 
20,30 Scandalul • draml, des. anim. 

11,00 Fete din provincie· a. 
11,30 Aventuri In junglA - s. 
12,00 Troplcal Heat- &. 

13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul Incepe 11111 • 11. 
14,00 Esmeralda - s. 
1 5,00 Ape llnl,tlte - ep. 11 t 
16,00 Luz Maria- ep. 76 

17,00 Ştlti 
17,25 Elena, viata mea - ep. 
34,35 
19,00 Observatbt 
20,00 Perlcollmlnetd • flp. 44 
21,00 Dubllldentl- • ep. 1 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucll shoW 
0.30 Retrospectiva etapei 
1,30 Pe malul riului • dreml, 
SUA, 1987 

15,00 VIaţa tn direct 

18,00 Telenovali • a. 
17,00 Nedine shOW 
18,00 Focus • $port • 

Melea • Clip Art 

19,00 Tiberiu & Tlbanu 

19,15 Karaoke show 1. 

20,00 Dosarele V 
21,00 Film· a. 
~2.00 Tiberiu & Tibenu 

22,15 Focus Şttrl 

22,45 Revista presei 

Principele 

23,00 Politica de mAine 

1 ,00 Film artistle 

IHBG)I 111111 
SUA, 1998 19,30 Via._ noaatril- s. 10,011 Jerry Magulra • SUA, 1996 

r dragoste, SUA, 1996 18,45 Rol principat ·dramA, 
22•25 Ştirile Pro f\1 20,15 lngarailbatlc ·1. 12,15 Frenklln ·desene ani- SUA, 1997 
22,30 Chestiunile Zilei mate 20,30 Don Klng: Numai In 
23,30 Ştirile Pro TV. 21,15 Lanţurile IUbirii· 8• 12,45 Cu clrţlle pe faJi ·_ America. dramA, SUA, 1997 

0,00 Crlmlnallftll• a. . 22,10 Mllady • s. acţiune, SUA, 1998 22,30 Totul despre aex • s. 
14,15 Lona Star • d~arftll, 

1,00 ŞtirilePro TV • ., . 23,00 VIeţi dlapetlltil. f., SUA, 1996 , , .. 23,00 ŞI mal moroclno•l • 

lntAinlrea de la miezul 
1,30 Chestiunea zilei ·16,30 Foamea-~- comedie, SUA, 1995 

0,00 Bijuterii muzicale 2,30 Ci"._l,eful?. s. SUA, 1984 17,00 Ultimele zile allt lui 0,45 VIaţa In sllbătlcle- acţ. ... 
·~· 

... ·-

~~·- •'' 

' 
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şi putere - s.; 10,40 Thalassa -
magazin; 11,1 O Regele pampa· 
sulul - s; 12,05 Casa păduraru
lui din Falkenau ~ s; 12,50 
Selecţ. muzică uşoară; 13,00 
Ştlrt; ·13,30 ln lumina refleclorului; 
14.00 Magazinul ţiganilor şi sia
vacilor; 15,00 Secretele nlslpu
lul - s.; 15,35 Dl. profesor 
Specht- s; 16,30 Căpitanul 

17,00 Poarte • 

~~·-~-~:2;,~:~.~ii de căi de fier; 
11! Concurs muzical; 18,30 

Rămâi cu noi; 18,50 Jurnale 
regionale; 19,00 Des. animate; 
19,20 Familia Mezga - des. ani
mate; 19,50 Soartă de sclav= s.; 
20,30 Ştiri; 21 ,00 Dvs. aţi ceruti; 
22,00 Stele pe cer şi pe pămAnt -
s. SUA, Henry Fonda; 22,45 56 
VOLTI; 23,05 Ştiri; 23.30 Magazin 
de politică exterilă; 0,05 Fereş
de EdH- 1. FR cu Ann1e Glrardot 

7,00 Magazin matinal; 10,00 
Operele memorabile; 11 ,00 
Căn!ecul vinului; 11,15 Peşterile' 
din Ungaria; 11,55 Boutique mUZI
cal; 13,00 Ţinutul dortnlelor - s; 
14,30 Thalassa- s. FR; 15,00 
Parlamentul in direct; 17,15 
Lumea; 18,30 Pe drum; 19,00 
Polo: Ungaria - Slovacia; 21,00 
Ştiri, sport; Constructor!; 22,30 
America - 1. Ceh; 24,00 Seri aca
demice 

6,50 Lumea satului; 7,00 TV 2 
matineu; 8,00 Curs de 'engleza; 
8,30 Magazin matinal; 9,30 
Bogaţi şi frumoşi- s; 10,00 
Desene a~lmate; 10,25 Ajută-te 

·-~· -

~;., 

singuri - s.; 10,50 Talk~how; 
11 ,20 Plus; 11 ,50 Magazin eco
nomic; 12,20 Podul Brooklyn ~ 
s; 12,25 Plus; 12,50 Sunset 
Baach ~ s; 13,35 Rivlera - s; 
14,00 Gung Ho - comed. SUA cu 
Michael Keaton; 15,45 Bogaţi 'i 
frumo'l · s.; 111;10 BayWatell • 
s.; 17,00 Sunset Beach - s.; 
17,45 Cassandra - s.; 18,40 Luz 
Marta - s.; 19,30 Fapte; 20,00 
Roata norocului; 20,30 Marimar
s.; 20,55 Nord '' Sud - s.; 22,45 
Bună seara, Ungaria!; 23,30 In 
doi - em. lui Silagyi Janos; 0,15 
Mag. cultural; 1,00 Ştiinţă pe 
Internet; 

7,00 Desene animate; 7,30 
Moming Show; 8,55 Blll Cooby 
show - s; 9,25 Cine-I şeful? . s.; 
9,55 Roseanne - s.; 10,30 
Mallorca - s.; 11,00 -Andreas 
Tiir1< Lovestory; 12,00 Talk. talk, 
talk; 12,30 Diagnostic: crimă -
s.; 13,30 MaUock- s.; 14,30 Sam 
- magazinul amiezii; 15,00 
Arabella l<lesbauer talk;. 16,00 

Andreas TOr1< talk; 17,00 Nicole 
lolk; 18,00 Taff- magazin; 18,29 
Blll Cosby show - s.; 18,55 
Fam. Bundy - s.; 19,30 
Slmpoonll . s.; 20,00 Mallorca -
s.; 20,30 Ştiri; 20,50 Galilea • 
magazin; 21,15 Santlnela- s., 2 
ep.; 23,20 TV Total - show; 0,15 
Bullyparade - a.; 0,45 Chaos 
Clty- s.' 

7,00 Magazin matinal; 7,30 Bună 
dimineata; 8,00 Magazin matinal; 
8,35lntie noi- s.; 9,15 Vremuri 
bune ... - s.; 9,45 Clanul Hogan -
s.; 10,15 Springfield Story - s.; 
11.00 Sabrina laii<; 12,05 Bogaţi 
'i frumoşi - s.; 12.30 Duelul 
familiilor - concurs: 13,00 
Magazinul amiezii; 14.00 Oliver 
Geissen show; 15,00 Birte 
Karalus talk; 16,00 Bărbel 
Sdlăler talk; 17,00 Hans Me!ser 
talk; 18,00 DAdaca- s.; 18,30 
Intre noi - s.; 19,00 Bună seara -
magazinul. landurllor; 19,30 
Exclusiv - magazin; 19,45 Ştiri; 
20,10 Explosiv; 20,40 Vremuri 
bune; vremuri r~le - s.;· 21,·15 

Cine la mlllonul?- oonc.; 22,15 
o'upă gratii- s.; 23.15 Extra
magazin; 0,30 Money Trend; 
1 ,00 Ştirile nop~i; 1 ,35 Magazin 
cuftural 

6,30 Magazin matinal; 10,00 
Misiune Imposibilă- s.; 11,00 
Dragi surori - s.; 11,30 Asa-1 
viaţa - show; 12,00 JOrg Pllawa 
talk: Vreau sa te revad; 13,00 
Vera talk; 14,00 Sonja tai!<; 15,00 
Rlcky Harris talk; 16,00 Star Trak 
- s.; 17,00 Chicago Hope - s.; 
18,00 Fiecare contra fiecarQ -
concurs; 18,30 Magazin regional; 
19,00 Blitz magazin; 19,30 Ştiri; 
meteo, sport; 19,50 Sport; 20,15 
AXN - magazin; 20.45 E ade
vărat; 21 '15 o echipă, o misi
une - s.; 22,15 Reclame; 22,45 
Grasul şi belgianul - scheciuri; 
23,15 Newsmaker; 0,00 Splegel 
TV Reportaje; 0,35 24 de ore -
rep.; 1 ,05ln aHe circumstanţe; 

rr===~========================ilf 9,30 Moto - Superlilke, Assen; 
10,30 AutO- lndy car- Vancover; 

.liNFlEUR ROM 11,30 Sperturi extreme; 12,30 
. • Fotbal -Calificări CE 2000; 14,30 

' Auto - Nissan Euro Operi 19900 

ANUNTĂ ~~~~~~~~;d~~~ ~ri~~";,~~~~~ 
Organizarea, incepind cu luna septembrie 1999, triumlurl germane CE '72; '80; 

a CURSULUI DE CALIFICARE in meseria de mecanici ~ni de '96; 19,00 Sperturi extrema -
cusut, in colaborare cu O. M.P. S. Arad. San Francisco; 21,00 Bowllng; 

INSCRIERILE se fac la sediul socletilţll din Arad, atr. 22,00 curse camioane; 23,00 
Independenţei nr. 3, pănă cel tirziu 9.09.1999. Fotbal - Csllficări.CE 2000; 1,00 
CONDIŢII DE INSCRIERE: Ciclism - turul Spaniei 
e de preferinţă bărb.'lţi, cu stasilul militar aalftflcolt 
• şomeri şi neşomert -· ' • ,· 
• vârstă maximii 35 ani i-
• t;coala minimă 8 clase ' 7,00 ~ 23,00 Desene animate; 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la te~~ 289244. _ 23,00 Prizonierul din Zenda - 1. 

~:;~~;;;;;~;;;;:;;~;;;;:;!1952 cu Stewart Granger, James li' Mason; 1 ,05 36 de ore • 1. 1964 

L.c. SOCCON C.TII SHL ARAD 
cu James Garner; 3,15 Puşti 

Angajează: 
- DULGHEitl 

···.-· - ZIDflltl 
-ZUGRAVI 

- r10rtTIOitl TAVflrt FALS $1 PEitEfl RIGIPS 
Informaţii: Mlcălaca, str. Viorelelor M, 1. . 

T•lefon: 263.276. 
(973854) 

-· •. 

pentru San Sebastian - f. FR-IT 
cu Chartes Bronson; 

11,15 Personatltlţlht - f.; 13,05 
100% lntreMri; 13,30 Jumai TV 
5; 14.00 Interviu; 15,00 Jurnal TV 
5; 15,15 Personalltăllle - 1.; 
17,00 Jurnal TV 5; 17,36 Lumea 
medHeraneană; 18,05 Pkamida -
concurs; 18,30 CampiOnul - .,.,.,.. 

- ·- :', ... ~· --· ,. 

curs; 19,00 Jurnal TV 5; 19,15 
Personalltliţlle - 1.; 21 ,30 Jurnal 
France 2; 22,05 Documentar; 
23,00 Jurnal TV 5; 23,15 Noapte 
de vară In ora' - 1. Franţa; 1 ,00 
Jurnal belgian 

lfjjU1 @rmj NI 
16,15 Aripi; 17,10 Dezas~e; 17,35 
Aventuri la pescuit; 18,30 Auto 
magazin; 19,00 Jurasslca; 19.30 
Revolu~ rusi!; 20,00 Medici vet
erinari; 20.30 Amazonla; 21,30 
Dezastre; 22,00 Noi descopartrl; 
23,00 Planeta singuratică • Italia; 
0,00 Explorator! - Richard Byrd; 
1,00 Războiul submarinelor; 

S"'!'>ţb•nl 
II'I'L li 

18,30 Alege-ţi norocul· Show; 
19,00 Full House - s.; 19,30 
Trapta~ treptat - s.; 20,00 Prinţul 
din Bel Air - s.; 20,30 
ltnprovizaţll casnice - s.; 21,00 
Ştiri; 21,15 Thunder in paradis -
s.; 23.05 lblzza '99 - rep.; 23,50 
Eros: Paris- s.; 0,45 Eleclric B!ue 
- magazin erotic; 1,30 Wresuing 

KABELI 
19,25 O colivie cu eroi- s.; 19,50 
Concurs; 20.30 Roata norocului; 
21,15 Rubdown - lhrtller erotic, 
SUA. 1993, cu Mlchelle Philips, 
Willlams Devane; 23,05 
Renegade s.; 0,05 
Profesionistul - s.; 1,00 Ştiri; 1,05 
Mlke Hammer • s.; 2,05 Echipa 
speciali - s. -

101 
18,45 Ştiri; 19,10 Duelul bldlar· 
llor; 20,15 Un caz limpede?· 
show; 21,15 Expertul- s.; 22,10 
LA. Heat- s.; 23,10 Reportajul de 
luni - erotice; 0,05 NZZ Format -
Mont Blanc; 0,55 Ştiri; 1,05 La 
cinci zile de caal - pol., SUA, 
1977, cu George Peppard; 

IIIINA 
15,50 Pămantul, astronava noas
tră; 16,15 Teleendciopedla; 16,30 
Zodiac; 17,00 In memoria lui 
Seprodl Janos; 17,40 Galerie 
Istorică maghiara: 17,50 Oraşe 
slovace; 18,00 Misiune secretă -
s; 18,25 Desene anitnate; 19.00 
Ştiri; 19,20 Oglinda: 19,50 Bartok 
Bela - Mandarinul 11'11nunat; 20,00 
Sirakava - doc. J&(lonia; 20,20 
CeliilaH tl!rm - doc; i1.10 H!ltarul 
sAptămanll- magazin; 21.40 
Chestiunea serii; 22,00 Şllri, aport; 
2?.40 Forum; 23,20 Viaţa llJblă a 
lui Noei Fleld -·doc. 

.. "' . ,..",, ..... , .. 

--~-

_;;; 

··"-

... <..' 

•.,..---· 
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PROO.RAMB TV ·· · · ·· 

: 

1 naţ;onal 

Desene animate 

10,00 Poveftl dl adormtt 

DliiiAI eute il cttilrge 

De dor ... 
o ftmlllt cllidatl ••• 

18,10 Mllltere '1 mlnunl 

19,00 TVA lllfO 
19,05 C01101t 

1,00 TVM' Telemallnel 

!1,00 Desene Mimata 
&,!10 Tip.tup, mtnl·tliP • 1111. 

10, 1!11.11'1lbi ~li'Atnt • ret 
10140 G fiiii fiii t:ludatl • 
1111. 

1 M o Bt~,ttnlll lllnllt. • dtâ. 
anim. 

12,00 COI!temjHI'I• rtl. 

1_11,10 Drt!itloatta eontead • 
il. 

1•.00 tcn~lrl · · 
t 1,00 RillleiUI· t. 
1UO~Infl) 

1t,OO lmlfl•l.' ·· 
, •• ~. llntllhl'btfl·l, 

11,30 ti'III\Jnil patttUeiOt '*" 
lantentele 
'18,00 Nlmle lfA"' • t. · 

7,00 Bună dimineaţa, Pro TV 
e at tAu! 
1 o,oo fldt ,, llllllhl.tlt • 
rei. 
11,00 lcandaiul • 1111. 
u,ao AdevArul ilol.golllţ • 
s .. 
1 UO Şlli111 PAO fV • b 
proţldziţte ". z1 
1 a,oll Babyron ~ • t. · ' 
13,41 Ani dallciO • 11-. 

7,00 Lanturile Iubirii - rei. 

t,so Pnactou. 1111. 

f,111111tft tAibatlc • ret. 
10,tll Clllltttt .. tntoâRI. 
1\11, .• • 

H,Îii ~ IIOalttl· *· 
11,10 DhiOOlltt •• ~ • 14,1!1 Tertblla generaţii •li. 

14,45 Familia Btmdy • a. rei. 
11,15 Aripile pasiunii· s. 
11,00 TAnit fi nellrtlftlt • 
fii. &21 . 
11,00 .llrllt Pro TV • O 
proPl)zlţ~ !le 21 
U ,311 Aotallndt • 11, 
11;alllntllli .. ţitlnct .... 
91 

..• '~lrt!jllr1111 i:lt\11 llt19hth! 

12,31111111Mfl' • Nrlal 

Mlrii•NI. . . 1 

, .. ,os Vflttl.lllll~ ~ ltt 
il,illl "-tot•· •. 
n ,oo Cettatt " llttlllltilll • 

,TI! Ui~ ŞI câştigi' 11,011 Dhlllldthi .t IMJ\tfll • 
19,30 Stirii!! PRO fV · 
20,30 MelrGII lttltl • III). 

11
· 

14:2 .111,4lllnapotln vlltot • dl!t. 

'18,46 Ştiri bancare 
il lunatt leach • ap. 19,00 Autograf muzli:ill 

JuriUl! • Mllteo • SJ)Oft 
Camm mtstllrelot 

Reactor. rl!l. 
10,30 File de poveste· rei. 
11,00 Atomlx cu Oinu • .--1. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
18,00 Ana 52 • rtll. 
11,00 Selector 
19,00 Atomix cu Mli'tllll 
21 ,55 Reactor 
22.00 Cinematorm 
22,30 Hlgh actjOn edrenllliml 
23,00 Rcckeda 
0,00 Insomnia 

\ 0• ... 

19,30 Beikeno • Cu f~~~~ 
SM~ f:xi)Grtl!nCG 

. 21 ,OII Untversut CUIIOA9~1 

22,00Credo 

211,00 Preotul fi drolu· 

lilli111 • ltj). ~· 
23,!10 lniil)l'llt. "'· 
fl.40 rVM • 

21 ,00 Dintre sute de a•ar& 
22.00 Cutia Pand<ni · 
22,45 24 din 24 ,. 
23,15 G~ta Tete•1 ~ 1111. 
0,00 Stiri 
O. 15 Or>~ H 

,,_ .. ,-, 

21,30 Met'CIInarll· ap. 32 
22,25 Ştirile Pro TV 
22,30 Chestiunea tltol 
23,30 Ştirii<! Pro TV ' Pl\llil'. 
O !lropozitlll Jll! 21 
0,00 Crlrtllrtlllflll· t. · .· · 
1,00 Stirile Pro TV 
1,30 Chestiunea !tiei 
2,30 Clne.f teful? • !!p. HO 
~.oo American Cothk: -

C6nt!!cul vinulu_l; 11 ,20 Pa.te· 
riie Ungai11&1; 12,00 In vlz!lr; 
12,30 Fludrl!; 13,00 Vlfl " pu• 
tarii - s; 14,00 Ştiri; i4,30 
thalassa - mag.; 1S,oa 
Parlamentul în direct; 17,00 
Catedra; 18,30 Mag. da politică 
externă; 19,00 Telesport; 21,00 
Ştili, sport; 21 ,30 Viaţa f)tldurll 
- dOG.; 22,46 Martorul mut - &.; 
O. 1 o Apă adancă; 

~~ ~ ·.~-~' 

1 

COMitRc:IAI& 
1. Str. VOintcftor, 510 - •,_" 
2. Calea Aurel Vlatcu, Bloe Z2i 
3. Aleea R;\sArflulul, Bloc 22 
4. Mlcllaca, Bloc 310, se. A, ap. 11l 
5. !!tr. Pajl.lei nr. 1 

. e. Calea Oradea f.n. 
Licitatia aste liben!, ru ~ si se lft1e la - ~ dn 

·Anld, 8-<lUt Revolutiei nr.'97, in data.de 15.09.1999. la ora 10,00. 
Taoa de pat1î(:ipare este 50.000 1et pentru llecare ~- • 

Garantia da partldper&: 1.000.000 lei. 
,_se Pot face !)llnă In 15.09.1999. ora 9,30. . 

llll'onnapl sup4lmentaN la ~fOII 2810110.1281036. 
. . 1522.811) 

--:;y.- ·- • 

antm. 

19,30 VIata _IIGifltrl· .. 

211,18ln111t dlbltll• •.- ·· ' 

21, t8 t.anţul'lla lulllrtl • t. 

22,10 Mllacty • i. 

n,oo Vttţallll 1111 orteo • f, 
'1966 

i Show; &,40 
9how- s; 9,10 Ctno-i 'eful?
s.; 9,40 Roseanne - s; 10,10 
Mallorca- s.; 10,45 Moon· 
Trek - f. SF, SUA, 1989; 12,25 
DlagiiOstlc • cttihA - 9.; 13,30 
Mattock- s.; 14,30 9af!1 • m& 
gaztn: 1 S,M Arab911a KiM• 
bauer talk; 16,00 Andta!ls 
Turck talk; 11.00 Nicole talk; 
18,00 Taff- magazin; 18,25 Bill 
Cosby Show- s.: 18,55 Fa· 
milla Bundy • s.; 19,30 Simt>' 
sonll - lle$. snlm.; 20,00 
Mallorca • $.; 20,30 ŞtiM; 20.50 
Galileo- magazin ştiinţific; 21,15 
Btrhilil ll•rlinulul - ~.; 23,25 
l'teportaj; 0,00 Histo<y_- MoarU> 
rn· Hrrarl •doc.; 0,30 Milion· 
nlllh1 - s ; 1 ,2! 9antlneta -s. 

;~ -' -·. -··--' 

' 

VIneri,' sep~mbrte1999 

7,00 Observator- Stiri 

8.00 Olrninea111 dMmt 
9,50ŞM 

. .. 
10,16 Cafte ou p•tfum dd 
famala- s. 

7,00 Karaoke show - rei. 
1!,00 Dimineaţa cu Prima ··1,- . 

11!,00 NGtllnt 9110w • ntl. 

13,00 PoiRICIIIIt mt1n1 • rei. 
11,00 Fata d• jlnmncle-'s. 
11,30 Aventuri In jungli- 1. 

12,00 troplcal Heet- s. 
13,00 Ştirile amiezii 17,00 Nadtne Show 
\*,111\llltorullneejlt Iti • rtl. 18,00 Focua • Spo;t • Meleil 
14,00 llameraldii· !1. · • ~J)M ·- ···'" 
18,00 Ape llnl.tlt.. 1. · 
18,00 Lut Mer1a. tp, tf 19,00 Tiberiu AT~f«.'-<. 
17.00 Ştirile aMietll \0;111 Kolllllttw ahofl --·· ' 
17,25 Elena, vlafa IIIH • lp. 20,1&ltllrt\ Ol'tlitll >~~~-
36· 37 21,30 Bilanţ · 
19,00 Oblii!!Vatot 
20,0il Mil1 IUta ea lllilltt.ll • 2:1,1Kl Tiberiu & Tibanu 
west.,SUA, 199$ 22,1&1'-.•91111 ,. 

_!!,7. 

:-,...--~.~-

_'-.;""" 
. ""'"~ 22,00 Obll&l'lalot 22,4lllltt\llllll pnlttl · ·, 'f'~:-l!oY 

22,30 Pretentul ~lllli!IO 23,00 Plltllllll dt mAintt 
13,110 •·• intimplat lntt•o ---, 

1 
IIOapte -llllfilflille, SUA, 1934 1,IHII'IItn ~latkl 
1,110 Cllirthtlţl· ullll'll. 1111- 2,31') ~~~ .. ~~-... ·-. 

~~~:::ua~1 
10,00 lntoai'cerea acasi • SUA, 1997 
west.,SUA, 1997 11,45 Rapaodla In roz 
1_1,41 Fnlntt•ra t'tl•t• • dtegOlltt, sUA, 111911 .# 

llllţ., SUA, 1917 20,30 Aogllla trimiU•IţH• 
13,15 Acea fllilel bleatt- th 111 SUA 1991 matA- cOmedie, SUA, 1997 r ar, ' . 
14,45 DeMne snllnatt 12,00 l..A. Confldtntlll .... .._ .... 
15,111 Cetăţeanul X • lhriller, SUA, 1997 
drama, SUA, 1995 0,111 Ull tiiUo In piUI 
1?,110 La tnlilţlmll • ~eţ., comedie, SUA. 1997 

camen!i Peep Show; 
2,00 Foxy Fantasles - s. 

KABEL 1 ' 
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7,00 TVM • Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Tip-top, mini-tap 
10,15 Limbi străine 

7,00 Bunii dimineaţa, Pro TV 
eal tău! ' 

7,00 Lanturile Iubirii - rei. 

7,50 Preclosa -.rei. 

7,00 Observator- Ştiri 

8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 Ştiri 

7,00 Karaoke show- rei. 

8,00 Dimineaţa cu Prima 

12,00 Nadine Show- rei. · 

13.00 Politica de mAine 

15,00 Viaţa în direct 

16,00 Telenoveli ·a. 

17,00 Nadine Show 

18,00 Focus 

; 
• 

~·· \ . 
.; 

i~t_:-~ 
. ·-'\ 

~} 

'· 

. . 
., 

Poveftl de adormit 

11,00 TVR Cluj-Napoca 

12.00. TVR lnfo 

12,05 TVR laşi 

13,00 TVR Timifoara 

14,00 TVR lnfo · ""' 

14,10 Santa Barbara • rei. 

15,00 Concertele Golden 

Brau: Iris, Vama Veche, 
' 1 Su•oer Market 

16,00 Pltl Patria 

Vidao-disc folcloric 

,30 O familie ciudati - s. 
18,00 TVR info 

' ... --, ~. 

18,10 Mistere şi minuni 

19,00 TVR lnfo 

19,05 Corect! 

19,10 Sunset Beach - ep._ 

526 / 
' -: .... 

·-···--.Jurnal• Meteo • Sport 

l"u•'~" Fotbal: România • 

10,40 O familie ciudati -
rei. 
11,1 O Desene animate 
12,00 Ultimul tren 
13,00 TVR lnfo 
13,1 O Dragostea conteazA -
s. 
14,00 Emisiune Tn limba 
maghiară 

15,00 Rebslul- s. 
15,50 Ziua Naţionali! a 
Macedoniei 
16,00 Grecia- s. 
16,45 Santa Barbara- s. 
17,30 Medicina pentru toţi • 
Adenomul de prostată . 
18,00 Nimic sfânt - s. 
18,45 Ştiri bancare 
19,00 Tinere talenta (VII) 
19,30 Emisiune pentru per
soane cu handicap 
20,00 Hambone fi Hlllle
dramă, SUA, 1983 
21,35 Videoteca melomanu-
lui 
21,55 Poveşti vânătoreşti · 
22,15 Poesis: Tudor Arghezi 
22,25 Teledivertisment 
22,55 Farmece - s . 

10,00 Tânir fi nellnlftlt -
rei. 
11,00 Doctor in Alaska - s. 

11:45 Melrose Place - rei. 

12,30 AdevArul gol-goluţ -

s . 
13,00 Ştirile Pro TV 

13,05 Babylon V· s. 

13,45 Ani de liceu - s. 

14,15 Teribila generaţie- s. 
14,45 Familia Bundy- s. 

1'5,15 Aripile pasiunii - s. 
16,00 Tlnir fi nellnlftlt • 
ep.828 
17,00 Ştirile Pro TV 

17,30 Rosallnda- ep. 3 

18,30 Inimi de ţlganci - ep. 
92 
• Extragerea cărţii poştale 

.Te ui~ şi câştigi" 
19,30 Ştirile Pro TV 

8,40 Cilsuţa poveştilor- rei. 

9,15lnger silbatlc - rei. 

10,10 Celeste se Intoarce

rei. 

11,00 VIaţa noastrA - rei. 

11,45 Dragoste fi putere -

rei. 

12,45 Mllady- rei. 

13,30 Maria • s. 

14,15 VIaţa lui El Greco -

rei. 

18,00 Preclosa • s. 

17,00 Caleste se Intoarca -

s .. , 

18,00 Dragoste fi putere • . 

20,30 Academia de poliţie s. 
2- comedie, SUA, 1985 

18,45lnapoi în viitor- d. a. 
22,25 Ştirile Pro TV 

22,30 Chestiunea zilei 

23,30 Ştirile Pro TV 

0,00 Crlminall!flll -s. 
1 ,00 Ştirile Pro TV 
1 ,30 Chestiunea zilei 

19,30 VIaţa noastră - s. 

20,15 Inger silbatlc - s. 

21,15 Lanfurii!IIUblrll • S. 

22,10 Milady - ultim. ep. _, -!~~malul de noapte _ , · 

Videoteca de aur 

1 O Bucuriile muzicii 

23,40 Aminteşte,ţi de 
seară ... 

o 2,30 Cine-I feful? - ep. 111 

3,00 American Gothic - ep. 
23,00 Batman - f., SUA,· 

1966 

7,00 Selector 
10.25 Reactor- rai. 
10,30 Cinematomic- iei. 
11 ,00 Atomix cu Mircaa - rei. 
14,00 Interactiv 

0,30 TVM • Mesager 

22,00 Reporter Tele 7 
22,30 Aventuri 1n aer liber- rai.· 
23,1 O Derrick - ep. 68 
0,00 Stiri 
0,150ra H ·' 

15,55 Reactor - stirile ziiel. · 
16,00 Rockada: rei. 7,00 Magazin matinal; 10,00 Vin 
17,00 Selector- muzică non-stop fi putere - s. catalan; 10,35 

. peto~l".l!.UJ?Iuri~ . o.or,.;;-'';tit.·~·. Thalassa- magazin; 11,05 
19,00AtomiXcul"Udcii'···-·'·• ·; Regele pampasulul- s; 12,00 
21,55 Reactor- stirile zilei Casa pădurarului din Falkenau 
22,00 Atomic caie - s; 12,45 Selectuni muzică pop; 
22,30Subcultura-rel .. 

1
, 13,00 Ştiri; 1J,30 In lumina 

23,00 Metropolls cu Dinu· · · reflectorului; 14,00 Magazinul 
0,00 Insomnia minorităţilor; 15,00 Sectele 

7,00 Stiri 
· 7; 10 BunA dimineata, Romănia! 
9,00 Lou Grant- râl. · 
10,00 Ştiri 
10,30 Dfntre sute de·ZÎBI8~tel;' 
11,15 Cutia Pandorei- ref, -· . ' 
12,00 Dincolo de stadion - rai. 
1'3,30 Documentar 
14,00 Medici la datmte- ep. 63 
16.00 Ştin

. . . 
. '·r:·-.' 

15,15 Post Merlcfoan 
16,30 O singură vlajii- ep. 201 
17,30 Documentar 

nlsipului - s.; 15,35 OI. profesor 
Spech - .s; 16,20 Căpitanul 
Tenkas- s; 17,00 Peari-s; 17,25 
O sută căi ferate; 18,00 Conc. 
muzical; 18,30 Portret Torley 
Maria; 18,50 Jurnale regionale; 
19,00 Des. animate; 19,30 Fam. 
Mezga - d.a.; 19,50 Destin de 
sclav- s.; 20,30 Ştiri; 21,00 
Fotbal CE: Ungaria 
Ajerbaldjan; 23,15 Actual; 
23,45 Film .cu gangster! • f. 
Ungaria; 

, i matinal; 1 

6 

Balonul alb - f. lran; ~:4.00 Apă 
adâncă; · 

7,00 Magazin matinal; 7,300 
Bună dimineaţa, Ungaria!; 9,30 
Bogaţi fi frumofi - s; 9,55 
Rlvlera- s.; 10,25 Mamă- copil
magazin; 10,50 Talkshow; 11,50 
Magazin eccnolfiic; 12,20 Podul 
Brooklyn - s; 12,50 Sunset 
Beach - s; 13,35 Riviera- s; 
14,00 Noroc chior - f. Germ; 

· 15,45 Bogaţi şi frumolfl - s.; 
16,1 O Baywatch • s.; 17,00 
Sunset Beach • s.; 17,45 
Cassandra - s.; 18,40 Luz 
Maria -s .• : 19,30 Fapte; 20,00 
Roata norocului; 20,30 Marlmar 
- s.; 21,00 Inspectorul Rex - s; 
21,50 Broodwayul noaptea -
em. lui Vagc lstvan; 22,45 Bună 
seara, Ungaria!; 23,30 Romeo lfl 
Julleta - t Italia, cu Michael 
York; 1 ,50.Cultură pe Internet; 

20,50 Galileo - magazin ştiinţific; 
21,15 Ofiţer şi gentleman· 
romanţă. SUA, 1982, cu Richard 
Gere, Debra Winger; 23,35 
Magazin erotic; 0,25 Elke • erot
ic, SUA. 1995; 

7,00 Şapte fix; 7,30 Bună 
dimineaţa!; 8,00 Opt fix; 8,35 
Intre noi - s. Germania; 9,15 
Vremuri bune ••• • s. Germania; 
9,45 Clanul Hogan - s. Mexic; 
10,15 Sprlngfleld Story - s. 
SUA; 11,00 Sabrina - talk; 12,05 
Bogaţi fi frumolfl - s. SUA; 
12,30 Duelul radio - conc. TV; 
13,00 Magazinul amiezii; 14,00 
Oliver Geissen Show; 15,00 Birte 
Karalus talk; 16,00 Bărbel 
Schătrer talk; 17,00 Hans Meiser 
talk; 18,00 Dldaca - s.; 18,30 
Intre noi - s. Germania; 19,00 
Magazin regional; 19,30 Exclusiv 
magazin; 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,1 () Exploziv magazin; 
20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele - s. Germania; 21,15 

7,00 Desene animate; 7,30 Amintiri periculoase- thriller 
Moming Show; 8,25 Bill Cosby SUA, 1996; 23.05 Stern TV; 1,00 
show; 8,55 Cine-I 9eful? - s. JumalulllOPlii; 1,30 Fets de aur 

10,15 Cafea cu parfum de 
femeie- s. 
11,00 Fete de provincie - s . 
11,30 Aventuri in junglii - ep. 
s. 
12,00 Troplcal Heet- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul incepa azi- s. 
14,00 Esmeralda - s. 
15,00 Apelin11ftlte- s. 
16,00 Luz Maria - ep. 78 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viaţa mea, ep. 
38,39 
19,00 Observator 
20,00 Un samurai american -
acţiune, SUA, 1998 
22,00 Observator 
22,30 Brigada mobilă 
23,00 Furia pumnului - acţ., 

Hong Kong, 1976 
1,00 L. A. Doctora- ep. 21 

19,00 Tiberiu & Tibanu 

19,15 Karaoke show 

20,15 Comisarul Rex • a. 

21,00 Film serial 

21,30 Bilanţ · 

22.qo Tiberiu & Tibilnu 

22,15 Focus 

22,45 Revista presei 

23,00Poiitica de mAine. 

1,00 Film artistle 

2,30 Focus 

IHBCD#l 1' illl . 1 . 

10,00 ·Politicianul - dramă, 
coprod., 1998 
11,45 Bătluiful - comedie, 
SUA, 1996 
13,00 Franklin- d. a. 
13,45 Fiul cel bun - thriller, 
SUA, 1993 . 
15,15 Flash - dramă, SUA, 
1998 
16,45 Desene animate·: 
RăzbOinicii stelari 

ma_gazin; 20.45 E adevărat!; 
21,15 Sport primejdios - f. pol. 
Germania, 1995; 23,15 
Magazinul pol~iei; 0,15 Harald 
Schmidt show; 1,15 Un cuplu 
eludat- s. · 

Ee~ !OM!t!t1Q111jl 
9,30 Auto - Raiul Marocului; 
10,00 Fotbal - calificări CE de 
juniori; 11,30 Sperturi extreme; 
12,30 Golf; 13,30 Golf -
Van~ouver; 14,30 Yachting; 
15,00 Schi,[lautic; 15,30 Ciclism
turul Spaniei 1n direct; 18,00 
Fotbal - legende ale CE - Italia' 
80; 19,30 Motorsport- magazin; 
20,00 Sperturi extreme; 21 ,00 
Sărituri de pe stânci - Brontalo 
(IT); 21,30 Sperturi extreme; 
23,20 Fotbal- calificări CE 2000; 
1,30 Sperturi extreme; 

7,00-23,00 Desene animate; 
23,00 Domnlfoarele - f. 1933 cu 
Katheline Hepbum; 1,30 Afaceri 
externe- t. 1993, cu Joanne 
Woodward; 3,15 Foamllll- f. 
1983 cu Catherine Deneuve, 
David Bowie; 

17,15 Jurat da profesie - · 
comedie, SUA, 1995 
18,45 Asasinul din reţea -
thriller, SUA, 1993 
20,30 Tom 'fi Huck - acţ .• 
SUA,1995 
22,00 Lexx - s. 
22,45 Batman lfl Robi,.: acţ., 
SUA, 1997 
0,45 Intre două lumi -film , 

17,1 O Dezastre; 17,35 Aventuri 
la pescun; 18,30 Nebuni pe roţi; 
19,00 Magazinul aviatiei; 19,30 
Sarajevo; 20,00 Medici'veterinari; 
20,30 Raiul uitat - Selous; 21,30 
Dezastre; 22,00 Australia -
Ucigaşi naturali; 23,00 Lângă wl
can; 0,00 Planeta ocean; 1,00 
Aripi - Provocarea zborului; 

Selecţiuni 
RTI..2 

18,30 Alege-ţi n~rocul - s. 
19,00 Casă plină - s.; 19,30 O 
familie puternici - s.; 20,00 
Prinţul din Bel Alr - s.; 20,30 
Uite cine clocănaşta - s.; 21,00 
Stiri; 21,15 Stargate- s. SF; 
22,10 Lexx- s. SF Canada; 
23,20 Metal Force • Apocallps 
In L.A. - acţ, SUA, 1993, cu 
Richard Joseph Paul; 1,05 
Exclusiv - rep.: Intre ştrand şi 
bordel; 1,50 Redactia special -
Aşa se ajunge pomo:vadetă; · 

Kahell 

18,00 Stiri 
18,10 Leu Grant- ep. 51 

--\"ii!t~:·;::: Secţia de polllie - ep. 48 
Actualitatea Tele 7 . . _ 
Documentar · .. · 

Operele memorabile; 11,00 
Cântecul vinului; 12,00 Nici 
nepqţii nu or să vadă; 12,45 
Muzicii pop; 14,00 A doua 
fansi - s; 14,00 Ştiri; 14,30 

SUA; 9,25 Roseanne - s.; 10,00 - s; 
Mallorca .. -' s.; 10,30 Pact cu 
diavolul- roadmovie SUA 1986; 
12,30 Dlagl)ostlc • crlm6 - s.; 
13,30 Mallock - s.; 14,30 Sam -
magazinul amiezii; 15.JO 
Arabella Kiesbauer talk; 16,00 
Andreas TUrok talk; 17,00 Nioole 

6,30 Magazin matinal; 10,00 
Misiune Imposibili - s. pol.; 
11,00 Dragi surori- s.; 11,30 
Aşa-i' viaţa; 12,00 Jorg Pilawa 
talk; 13,00 Vara talk; 14,00 Sonja 
talk; 15,00 Ricky talk- s.; 16,00 
Star Trek - s.; 17,00 Chicago 
Hopa- s.; 18,00 Toti contra tutur
or - conc.TV; '18,30 Ştiri 

I'MI !.li' .. 
. -~ 

11,15 P.S .. - s.; 13,30 Jurnal 
Franca 3; 14,05 Dezbatere 
socială; 15,00 Jurnal TV5; 15,15 
P.S.- s.; 17,00 Jurnal TV5; 17,15 
lată Parisul; 17,35 Delicatese; 
18,05 Să ne distrăm!; 18,30 
Concurs; 19,00 Jurnal TV5; 
19,15 P.S.- s.; 21,00 Jurnal 
elvetian; 21,30 Jurnal Franca 3; 
22,o5 Mag. belgian; 23,00 Jurnal 
TV5; 23,15 Doamna directoare 
~s.; 

20,30 Roata norocului; 21,00 
Stiri; 21,15 Verdict- crimA- s. 
pol. SUA, 1994; 22,15 
Diagnostic, crimă - s.; 23,20 
Kung Fu - s.; 0,20 Poltman - s. 
acţ SUA. 1995; 1,15 Stingray -
s. acţ .• SUA, 1986; cu Nick 
Mancuso 

. ,··· 

.. -_,., 

sute de ziare 

( ;R i\(1~ J' . \ .. ri'J''"'L..: 20 f!Oc::.,.·~u•ck> 
'I'n 1 - (o•):Rfl~oil 'S(J Mo."CUUd'-' 

Thalassa- s. FR; 15,00 
Bărbatul vlneazii - comedie; 
15,55 Em. distractivă; 17,00 
Repeta; 19,00 Polp pe apă 
CE; 21,00 Ştiri, sport; 21',30 
Maghiari in diaspora; 22,35 

- talkshow; 18,00 Tatf • 1" JBZÎn; 
18,25 Bili Cosby si ..• ; 18,55 
Fam. Bundy • s.; 19,30 
Slmpsonli.- s. SUA; 20,00 
~ "·&.; 20,30 Ştiri, melec; 

vox 
20,15 Caz limpede?!- show; 
21,15 Rpltl - thriller Canada, 
1986, cu Dan Haggaerty; 23,00 
Total Securlty - s. pol.; 0,00 
Format NZZ; 1,10 Ştiri; 1,20. 
Prelander- s. 

regionale; 19,00 Blitz magazin; 
t";;;;;;::;;,;::::;;,;:;;;;,;;;;,:;;;;;:;;;;;;;,:;;,:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;'l19,30 Ştiri; 19,50 Sport; 19,55 

Blitz - magazin; 20,15 AXN -

. BUNA 
14,50 Muzică pop; 15,20imperiul 
insectelor; · 15,50 

ARAD -str. Vrancei nr. 5 

Compartimentirl~gips 

. Tavane false-.;. 
.pentru: ·;c 

• hale industriale 
• sedii firrqe 

-. 

•magazine 
• apartamente 

EXPERIENŢĂ ŞI ~ALITATE 
ITALIANA 

'I'EL: 
092-670853 

FAX: 087-2&3038 
(973838) 

liiiiiifiiiij~ij;iiijiiijiiiijiiiiijiiii;ijiiiiijiii~ijiii~iiiiiiijiil Teleenciclopedia; 16,05 V~~n~uri; 

li,]:JJ1111:!:J,)i~III~,);IJI):J~t~l ~~~~~:~~~~:!= 
1 • 1 - • 1 1 •11 1 • 1 • • • 1 • • 19,00 Ştiri; 19,20 Noua luni - f . 

Al JUDETULUI ARAD Ungaria; 20,50 Weber -
1 Vănătorul magic; 21,10 Regiuni; 

Str. Calvin nr. f1 21.40 Chestiunea serii; 22,00 

· Org· anizează CONCURS pentru ocuparea funct,iei Ştiri;· 22 •25 Sport; 22.4° 
Pământul, astronava naostră; 

de CONTABIL. 22,50 Marile zile ale secolului -
s. Franţa; 23,45 Mituri, m~ fi 
muzică - s. Anglia 24,00 
Sunetale naturii- s. Gennania 
615; 0,25 Ştiri; o~ Jazz; 

.Conditii: - studii postficeale in domeniul contabilitătii . ' . . 
-absolvenţi din promoţia 19ga ~i 1999. 
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1,00 TVR CluFNapoca 

TVR lnfo 

TVR la~i 

3,00 TVR Timi~ara : 
TVR lnfo 

4,1 O Santa Barbara - rei. 

15,00 Integrale 

. 15,30 Tribuna partidelor pEJr-

16,00 Convieţuiri- magazin 

17,00 Vallll cilntecalor noas-

) 
17,30 O familie ciudată-· s. 

[~ltlJtl 
7,00 TVM • Telematinal 

8,00 Desene animate 

8,50 Tip-top, mini-top - rei. 

10,15 Limbi străine 

10,40 O familie ciudati -

rei. 

11,1 O Desene animate 

12,05 Baladă din Munţii 

Apuseni 

13,10 Dragostea contează -

7,00 Bună dimineaţa, Pro TV e 
al tău! 
10,00 TAnăr 'i nellnl,tlt- rei. 
11,00 Academia de poliţie -
rei. 
12,30 Adevărul gol-goluţ
ep.28 
13,00 Ştirile Pro TV • .O 
propozi~e pe zi 
13,05 Babylon 5- f., rei. '. · 
13,45 Ani de liceu - ep. 4 
14,15 Teribila generaţie- ep. 
4 

s. 14,45 Familia Bundy - ep. 

14,00 Emisiune ln limba ger- 166 
mană 15,15 Aripile pasiunii- ep. 86 

15,00 Rebelul - $. 

15,50 TVR lnfo 

16,00; TAnăr" nalini""- ep. 
829" 

" 
18,00 Festivalul Naţional de 

16
,
00 

Grecia_ s. 
Populară - Maria 

17,00 Ştirile Pro TV • O 

16,45 Santa Barbara- s. · 

7,00 Lanţurile iubirii - rei. 

7,50 Preclosa- rei. 

8,40 Căsuţa poveftllor - rei. 

9,15 Inger sălbatic - s. 

10,10 Celeste se intoa~ -

rei. 

11,00 Dragos'te fi putere -

rei. 

11,50 Mllady- rei. ' 

12,40 Maria - s. 
' . ~-:: ~:·\·· 

13,20 Batman ·- rei. 

15,00 VIaţa noastră - s. 

16,00 Praclosa - s. 

17,00 Des. animate- Casper 

17,25 Vremea de acasii 

17,30 Dragoste fi putere - . 

s. ' 
18,20 Acasă la bunica -

reţetă culinară 

7,00 Observator- Ştiri 

8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 Stiri 
10,15 'cafea_cu parfum de 
femeie- s. 
11,00 Fete de provincie- s 
11,30 Aventuri in junglă- s. 
12,00 Tropical Heat- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe azi- s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Ape llni,tlte- a ... 
16,00 Luz Maria - ep. 79 · 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viaţa mea- ep, 
40,41 . ' 

19,00 Observator 
20,00 V.I.P.- s. 
21,00 Alr America - s-
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show 
0,30 Minutul Zero 

8,00 Dimineaţa cu Prima 

12,00 Nadine show -

13,00 Pomica de maine 

15,00 Viaţa Indirect 

16,00 Telenovell~- s. 
17,00 Nadine Show 

18,00 Focus • Sport • Mete6 

19,00 Tiberiu & Tlbanu .,, 

19,15 Karaoke Show . .. ,, 
20,15 Film artistle '·' 
21,30 Apel de urgenţl'l 

22,00 Tiberi.u & Tiban~t•-'• · - .~, ... ·-

22,15 Focus 

22,45 Revista presei 

23,00Politica de mlline 

1,00 Perachl potrivite • 

,......, 
... r~ 
·\;~~ 

1. ,.. 
!'=~ 

~~ 

> •.·· 

f " ··-. 
~ >;;, 
"..
. . 1 

17,30 Impact 

propoziţie pe zi ,. 
17,30 Rosalinda- ep. 4 · · ·· 

18,30 Inimă de ţigancl- <lp. 

·93 18,30 Renzo •' Adriatia - s. 
19,25 Vremea de acasii 

19,30 Lanţurile Iubirii - s. · 

20,20 Des. animate - Somn 

uşor! 

1,00 Jurnal secret- thriller, erotic 
• f _, 

18,00 Nimic sfânt- s. • Extragerea că~i IJ'l\ltale .Te 
ui~ şi căştigi" 

SUA, 1990 2,30 Focus 1 
' 

Jurnal* Meteo • Sport 18,45 Ştiri ban.care 
19,30 Ştirile Pro TV 

Reflecţii rutiere. 

Cu ochii'n patru 

Jurnalul de noapte 

Pariul trio 

30 Ursa blestemată -

SUA, 1990 · 

19,00 Pentru dvs., doamnă! 

20,00 Cinematograful de 

artă: Coasta lui Adam -

dramă, URSS, 1990 

21,15 Faţă ln·faţă cu autorul 

22,15 Time Out 

23,05 Cultura In lume · · 

20,30 Frankie 'i Johnny -
dramă romantică, SUA, 1991 
22,25 Ştirile Pro TV · 
22,30 Chestiunea zHei 
23,30 Ştirile Pro TV ".Profit " O . 
propoziţie pe zi 
0,30 Criminali,tii - ep. 5 
1,00 Ştile Pro TV 

20,30 Inger sălbatic - s. 

21,05 Concursul .Stai 

Acasiil". 

21,30 Sllnge din sllngele 

meu -s. '. 

10,00 Martor mut- suspans, 
SUA, 1995 
11,30 O vară printre prieteni 
- acţ. SUA, 1997 
13,15 Des. animate- Franklin 
13,45 După 15 .ar!i - comed. 
Anglia, 1997 

Valenţe interpretative.._, 23,35ln· compania vedetelor 
1,30 Chestiunea zil~i " 
2,30 Cine-i 'elul- ep. 112 
3,00 American Gothic - ep. 7 

22,25 Vremea de acasă 

23,00 Perry Mason: 

Moartea unei prostituate -

actiune/politist, SUA, 1987 

15,30 Contact·- SF, SUA, 
1997 

ltA,,nnul Cornei.Rusu 

pe toate gusturile · 
10,25 Reactor- stiri· 
10,30 Atomic eate- ref. 
11,00 A!Omix cu Tudor- n.t. 
14,00 Interactiv - alegeţi clipurile 
preferate 
15,55 Reactor- ştiri" 
16,00 Metropolis- ref. 

· 17,00 Selector · 
19,00 Atomix cu Michefte 
21,55 Reactor- stiri -' A 

22.00 Hai Hui -ft.t 
22,30 South Pari< - d. a. 
23,00 Klub Bizzar - rl.l. ,: 
0,00 Insomnia 

7,1 O Bună dimineata, România 
9,00 Lou Grant- nil. 
10,00 Stiri .· ,_ .. '.. ' ~·· 

'"''"·~uOintre sute dezi<W~ rer:: 
1,10 Darrick- rei. 

12,15 Reporier Tele 7 ,.ref. 
· 12,45 24 din 24- rei. · 

13,15 Drumuri printre amintiri · 
14,00 Medici la datorie - s. . 
15,00 Stiri 
15,15 Post Meridian 
16,30 O singură vlaţă-·ep. 202 
17,30 Documentar 
18,00 Ştiri ' . ' ' 
18,1 O Lou Grant- âp. 52 
18,55 Pariul Trio 
19,00 Secţia de poliţie- ep. 49 
19,55Loto 

. ~\~ .. 
~: ·_;; !.i: 

.. 
. • • .: • ,. '$ .: 

~,. . ~: .. '· ·.·. ·.•'.-·-

0,30 TVM • Mesager 

20,00 Actualitatea Tele 7 . FQtbal - finala cupa UEFA; Andreas Tiirk talk; 17,00 Nicole 
talk; 18,00 Taff- magazin; 18,25 
BUl Cosby Show." s.; 18,55 
Fam. Bundy - s.; 19,30 
Slm,isonll- s.; 20,00 Mallorca -
s.; · 20,30 Ştiri; 20,50 Galileo -
magazin; 21,15 Police 
Academy 2 - comed. SUA, 
1985, cu Steve Guttenberg; 
23,15 Rei:>orter- magazin; 0,15 
SpUI - ac~une: SUA, 1996, cu 
Brian Boswath 

20,30 Documentar · · Olimpique Marseille - AC Parna; 
21,00 Dintre sute de ziare. · · 21.00 Stiri - sport; 21,30 Mao -
21,55 Pariul Trio ••. ·>" ·1,.;;f; ultimul impărat: 22,30 Tn trei - t; 
22,00 Linia 1ntai , ··' · · SUA- Spania; 0,25 Apă adâncă; 
23,00 Darrick - ep. 69 
0,00 Stiri 
0,150raH 

1 
fi putere- s;· 

10,35 Thala,ss<a- mag; 11,05 
Regele pampasutul - s; '12,00 
Casa pădurarului Ffllkenau - s; 
12,45 Musica Historica; 13,00 
Ştiri; 13,30 In lumina reflectorului; 
14,00 lmpreună; 15,00 
Secratete nlslputul- s; 15,25 OI. 
profesor Spech - s; 16,30 
Căpitanul Tenkes - s; 17,00 
Peart - s; 17,25 O sută de căi fe
rate; 18,00 Concurs tv; 18,40 
·Instalarea rabinului şef; 18,50 
Jurnale regionale; 19,00 Des .. 
animate; 19,20 Fam. Mezga
s.d.a.; 19,50 Soartii 11e sclav-

· s.; 20,30 Ştiri; 21,00 Vecinii- s.; 
21,30 Cine rămâne? - conc. tv; 
22,00 Imposibil?! - invitat Kallai 
Ferenc; 23,05 Ştiri; 23,30 Cheful 
tinerilor; 23,45 Cât mai trăim; 

1 perete ·1 
11,00 Cântecul vinului; 11,25 
Peşterii~ · Ungariei; 12,00 
Ţesătură cu 100 de. fire; 13,00. 
Vin ''· putere-s; 14,00 Ştiri; 
14,25 Thalassa-s; 15,00 Delta 
2000; 1'5,25 Halo; 16,30 Căiătorii 

, muzicale; 17,00 Ora de stiintă; 
18,30 Dacă mai creşte; '19,00 

6,15 Lumea satului; 6,25 
Magazin matinal; 7,00 Curs de 
engleză; 9,30 Bogaţi ti frum~l 
- s; 9,55 Rlviera- s.; 10,25 Airport 
- doc. Anglia; 10,50 C!inica an~ 
malelor, 11.,20 Ura! Călătorim -
mag. turistic; 11,50 Mag. eco
nomic; 12,20 Podul Brooklyn- 7,00 Mag; matinal; 7,30 Bună 
s; 12,35 Riviera- s;, 14,00 dimineaţa; 8,-00 Mag. matinal; 
Vacantă la Roma - f. SUA cu 8,35lnb8 noi- s.; 9,15 Vremuri 
Gregory Peck, Audrey Hepbum; . bune ... - s.: 9,45 Clanul Hogan 
15,45 Bogati fi frumotl - s.;. - p.; 10,15 Springfletd Story- s.; 
16,10 Baywatch- s.; 17,00 K1,00 Sabnna talk; 12,05 ~ati 
Sunset Beach - s.· 17 45 '' frumotl- s.; 12,30 radiO
Cassandra- s. Mexi~; 18:40 conc. tv; 13,00 Mag. amiezii; 
Luz Maria - s.; 19,30 Fapte; 14,00 otiver Geissen talk: 15,00 
20 00 Rciata norocului· 20 30 B1rte Karalus talk; 16,00 Barbel 
M~rlmar- s.; 21,00 Fnderik~sz Schiiffer talk; 17,00 Hans Meiser 
show; 21,50 Unnă fieriblnte _ s.; talk; 18,00 DAdaca - s._; 18,30 
22,45 Bună seara, Ungaria!; Intre noi . s.; 19,45 Ştin; 20,10 
23,30 Ţipăt in noapte _ 1.. SUA Exploziv • mag_.; 20,40 Vremuri 

M 1 Str p· 1 35 Ungaria . bune, vn~mun rele - s., 21,15 
cu . ery ea • ' Clovnul- s. act. Gernan, 1998:-
mâlne; ·22 15 Politia in actiune- Urmăriri 

şi ~iziuni; 23,1'5 Garda- s.; 
O, 15 Tequlla •' Bonettl - s. pol. 
SUA; 1 :10 Ştiri; 1,40 Golden 

7,05 Desene animate; 7,30 Glrls-s. 
Moming Show; 8,45 Blll COSby .. 
show; 9,15 Cine-I telul?.- s.; 
_9,45 Roseanne - s.; 10,15 
Malorca - s.; 10,50 VArste fi 6,30 Magazin matinal cu sport; 
decizii .- dramă, SUA, 1983, cu· 10,00 ~lslune Imposibilă - s. 

. Tom Cruise; 12,30 Diagnostic- . pol.; 11,11.: Hello, nene doctori
crimă- s.; 13,30 Matlock- s.; s,.; 11,30 ~~viaţa!; 12,00 JOrg 
14,30 Sem- mag. amiezii; 15;00 Pilawa talk; 13,00 V era talk; 

· ArabeUa Kiesbauer tal'i; 16,00' 14,00 Sonja talk; 1·5,00 Ricky 

Ofertă exeepţionalii 
talk; 16,00 Star Trek - s. SF; 
17,00 Chicago Hope -. s.; 18,00 
Fiecare către fiecare; 18,30 

COMBINA FRIGORIFICA lG 

18,00 Totul despre sex- s. 

Reportaje regionale: 19,00 Blitz 
magazin; 19,30 Stiri; 19,55 
Magazinul vedetelor; 20,15 AXN 
- mag.; 20,45 E adevărat; 21,15 
Căsătoreşte-te cu minei -
show; 22,15 Stephanle - s.; 
23,15 Echipa Alfa - s. 
Germania; 0,15 Harald Schmidt 
Show - f. pol. Germania, 1996; 
1,15 O pereche ciudată - s. 

9,30 Motorsport; 10,30 
Motorsport magazin; 11 ,30 
Sporturi extreme; 12,30 
Parapantă; 13,00 Ciclism mpn
tan; 14,00 Ciclism - turul Spaniei 
in direct et. 5; 18,00 Fotbal -' cali
ficări CE; 20,00 $porturi extreme; 
21,00 Motorsport magazin; 22,00 
Fotbal - calificări CE 2000; 0,00 
Box; 1 ;oo Cici'ISm - lilrul Spaniei; . 
1,30 Sporturi extreme 

. . 
23,00 Eroii lui Kelly- f. 1977, cu 
Ciini Eastwood; 1,45 Take The 
Hlgh Ground - f. 1953, cu 
Richard Widmark; 3,45 Satul 
blestematllor - f. 1960, cu 
George Sanders; 

.11,05 Jurnal TV5_; 11,15 
Doamna directoare- s.; 13,05 
lată Parisul! - rei; 13;30 'Jurnal 

.france 3; 14,05 Magazin juridic 
belgian; 1S,OO Jurnal TV5; 16,15 
Splendori' naturale - doc.; 17,00 
Jurnal TV5; 17,30 (umea medi
teraneană; 18,05 Să ne distrăm!; 
11i,30 Concurs tv; 19,00 Jurnal 
TV5; i9, 15 Doamna directoare 

. e 164 1 frigiderul 
· e 53 1 congelatorul 

• 43 1 răcltorul 
a Răcire cu 

aer. 

Produce: 

. MAGAZINUl COMSIM 
(14ngă Porţelanul) din Arad, Bd. Revolupai · 

n~. 83, te/. 280817 . i ;· (9737.1\8> 

. " . :·.' 

INCUBATOARE de la132 -10.000 ouă. 
Conducte pentru trectoarele U650 şi 

U445, de asemenea pentru RABA, 
SAVIEM si ARO. , . . , /' '.~: . .;~. 

. TELEFON 057/287~·4 14u<•·, 
• - ' J •• • ... 

.. 

-~-

18,30 Întâlnh'.a' .eli fiica 
pretedintelui - comedc,. 
SUA, 1998 
20,00 Foamea- s. ·.·-- -
20,30 Anaconda -· fhriller. 
SUA, 1997 . ,.,. 

22,00 I.Q. - comed. Sl!~. 
1994 
23,45 CoUzlunea - aeţ SUA, 
1997 

- s.; 21,00 Jurnal elve~an; 21,30 
Jurnal France 3; 22,05 Magaziri ' 
medical; 23,00 J4rnal TV5; ~.15 
Ochii Hetenei - s.; 1,00 ştiri 

1Ml~'ii~:lll_l.t11 
17,10 Dezastre; 17,35 Aventuri 
la pescuit; 18,30 Nebuni pe roţi; · 
19,00 Maga:;:inul aviaţiei; 19,30 
Marsul incredibil; 20,00 Medici 
veterinari; 20,30 Viata . la 
extreme; 21,30 Deza~-" Pe 
stadion; ?2.00 Del!!l5livi crimi
nalişti; 23,00 Criminalişti; 0,00 
Dosarele FBI - World Trade 
Clmter; 1,00 Viitorul fantastic -
aUtomobilul. . . -... .... 

Selecţiuni··. 

18,00 'lueky Letters -
18,30 Alege-ţi norocul- conc. 
19,00 Casă plină - s.; 19,30 O 
familie puternică - s.; 20,00 
Printul din Bel Alr ' s,; 20,30 
lmprovizalli casnice - s.; 21,00 
Stiri; 21,15 Daadly Lovers • f. 
Pot· SUA, 1997; 23,05 Redacţie 
-mag.; 0,15 Lollta- f. erotic 
SUA, 1993 

KABEL 1 
20,30 Roata norocului; 21,C() 

i. 

f 

. '-: 

~
jt'.' 

...... 

,. 
' 

. 
-~ 

. 1 .--~_·1· 
~ . 

:·.·- ~'1 

·~ ·~ .-;;;:, . ' 

Ştiri; 21,15 Matlock- f. <>\J.AJk~:c 
1987. 2 ep.; 23,13 K1 ReP"Jrtaj; 
0,05 K1 Magazin; 0,35 Reportaj: 
Haos in oraş; 1,20 §'tiri; 1,25. 

Dlagnostk: - criml ~~!"'' ;t;.: ' 
.·~VOI 

20,15 caz 11i1 <pe,~e-, 
21,15Mis&n. 
F. $:fA,.;' 1 
H~&f ~ 23,CI5 ·_S:~"!J. 

T;.t; 0,00 M;~~:~~f!~~~~~;l",;:; . 1,15 
Germalnla,1991' ., 

DONA~' 
.... !!M 

··:-.;: 
J' 
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111/DOMUS· srl 
2900 ARAD - ROMANIA 

. atr. ŞTEFAN CICIO POP nr. 17 
Tel/Fax 00-4D-57-280424 

In 8 septembrie 1999, ora 9,00, se deschide _nou.l m~ga
zin "Domus", la parterul-blocului de zece etaJe dm P1aţa 
Romană. · 

La deschidere, firma .Domus" face reducare de 20%111 
pentru onorata cllentalii. 

. Vă ofarlrn: 
e eo:.roaie PVC (linoleum) 1,5 - 2 m lă~me ~ preţ 47.000 

felf~p+ap~t şi accesorii d.c. fix (folie eolantă pentru perete şi 
mobilier) 

e Covoare pentru baie .Dreamtex" . . 
e Produse pentru decoraţiuni interooare: faoanţă, gresie 

import Spania . 
e Produse .,Henkel" ·. · . . • e Fioma oferA servicii complete; zugrl!Vlt, tapetat, ltpit etc. 
e Dispunem de stDcuri pentru vânzare en detail şi en gros. 

: •·· Magazlnu/"Domus" es_te deschis zilnic .. 
9,00- 18,00 Iar slJmbata 9,00- 13,00. · 

. :,:.; ~' 

lnformează membrii Colegiului Medicilor Arad despre 
te~~::~~ şi desfăşurarea privind alegerea membrilor 

··1 Judeţean al Colegiului Medicilor Arad şi a 
repreZl!ntanţilor in Adunarea Generală Naţională. . 

In acest sens vă comunicam că până la data 'de 
15.09.1999, candidaturile se depun personal la secre
tariatul Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor • 

(lin,~tr. Vasile Goldiş nr. 3 (sediul C.J.C.M.A.) de 
pănă vineri, orele 9-13. 

· Condiţiile de fond şi formă a candidaturilor sunt pre-
cizate in articolele 30-34 din Regulamentul Electoral. 

·Votarea se va desfăşura la sediul C.J.C.M.A. din 
. Y'ilsife Goldiş_n~. 3,.fnzllele de 15-16 octombrie 

orele 8-20. · 
Prevederile Regulamentului Electoral referitoare la 

"Candidaturi", "Buletihe de vot" fi "Desfăturarea 
votării" sunt prezentate in extrasul din prezentul 

Ja..uretur.i~ aflate la ••• cea mai 
·~. joasă altitudine ! 

NOI DĂM TONUL 
COMVNICATIILOR 

1. 

· Cet ... ai . 
. idtir&TaJd 

AL CAZ 
COMPANY 
+ Transport persoane 
+ Transport marfă 

. +Remorcări 
TARIF: 1590 lei/km 
Angajăm: • taxime

tristi cu masină proprie cu 
si fără carte' de muncă, .in 
rondi~i avantajoase . 

• 2 dispecere 

NON STOP: 
274000; 
274999· 

(c.b.) 

leslinafil 111fi1i INIONEl/A - INSUlA IAU 
~jDI'VIDUAL: transport avion.c;>-> 

":;;·!~~~; ~f.;-;;~~=~1;1 1·:nopţi•. câzare cu 
mic aeroport; 5 
excursii; preţuri intre-1.282 USD/pers.- 1.848 
USD/pers. 
GRUP: j>le~Jp 31.08.99; transport avion 
du;.t'1it6'tf"dioi rr,;;şC>ara; 7 nopţi cazare 

._,. . 

INSULA BAU, hotel *****AEROWISATA 

SAHUR BEACH, cu demipensiune; 

I!'JSULA LOMBOK, hotel••••• 

SENGGIGI BEACH, cu demipensiune; avion 

Insula BALI - Insula LOMBOK şi retur; transfe

. ruri la/de la aeroport; preţ 1.727 USD/pers. 

.... · 

··' 

• 

ARAD- Calea Tlml!foril nr. 50, Tel. 057/286283; 286085; Fax: 057/278757 

CALITATE ŞI TRADIŢm 

capete oi 
planetat. 
completa 

.. 

" i- ~. 

.:•. _~ .. ·-. ..,. 
orţ>l, !1-. 
tnv .... 

UNICAR IIEHG 
botifoţi,- _ _.. 

GiiW1111'1111 Wli , a 
grlll,m-

... . '-~ . : :---
-~~:··-~~:j >:_:}{:, ;j.~f--: ~~ 

:-... ~~~·<-< ~: •J :-: 

. ' 
... --·-·- -· 
·-'·~·-'A~-<::"··' ~--. 

.. {' 

·.:llllJN 

NOUl NOUl NOUl
NOUl MAGAZIN AUTO r.t.D.A. 

MICĂLACA 
CALEA RADNEI NR.' 203 

TEL. z• so 

~ ' .-. 

. . 
- - - ~ -~ ~ -· 

. . . . 

~~{{~ )\j~4}~~-~!<c_.;»-.;~-.. ~~-~-~~ ~-·-.~~· ' -~ .. 

Whirlpool ., 
Maşina de spălat a verii! 

Liderul mondial în produse electrocasni!=e 
vă oferă din 30 august pentru fiecare maşină. 
de spălat model A WM 245 şi A WM 248 O 
HOTĂ* WHIRLPOOL (AKR 620) GRATUIT! 

• 

Vă aşteptăm in magazinele: 

Zass l'toleus ·Piata UTA, bL U3; Tel: 057-289.581 
Coraura- Str. Micaia ca, bL 602; Tel: 057- 259.884 

... , .. 

. ; ' 

Dlolriballor Primex LID-Tg. Secuiooo:·' . 
Te 067 ·363.133 • F""' 067' 366.771 -·, ·. 

' . . 

. ' 

. . .. ~ 

'i 

i 
; 
·; 
i 

.. 

' ,· 

' 

._·,:", 
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DoriJi un calcul precis 'i ·. 
corect al cheltuielilor dvs. de 

intreJinere de la bloc?· 
.t4pda~ ta,~~~ eU~ 

Contor ZEN NER S.R.l.: . 
· + l:aleulul consumurilor de apă reee şi ealdă 
pentru apartamentele contorizate • conform citirilor 

• ,_:;:usk,~~-: .-.- . 
., .. _., .. 

: :· · .. -.. 
·-:.-;_-. _; 

Vineri, 3 'septembrie 1999 

.. 

. -- . 

. efectuate; DE CONSTRUCTII: • PAL • PFL • PLACAJ toata grnhllllll 
• SOBE TERACOTA • 0,1 • FERESTRE • BITUM • CARTON ··. 

; .. 
. :.-' 

.' ' 

.. 
' ·, 

"':' 

i. 

. _, __ 

-:.,· 

,-:-

~·. 

. ' . 

+ Repartizarea eostnrUor de apă . •. .····· . 
pentru apartamentele necontorizate; 
+Repartizarea eheltuieUior eomone ·'$;~,itiilf<f*ll_ 
pentru asociatiile de locatari sau proprietari 
Această repartizare se face pe calculator; . 
+ Furnizarea mal multor Uste: 

.··-.•... ·-. .-. 

. ASFALTA'I'. 
-;~~ts~:~;_-;}~~~~-. 

~- JNS'I"ALATII SANITARE: • GRESIE • FAIAN,~i~~~
OBIECTE SANI'I'ARE 

·. ·.· 

· . • lista repartizării cheltuielilor pe fiecare apartament; .. _.Preţuri promotiona_le_in prima luJUi u .,anZ4iRT 
• lista soldurilor si a penalizărilor; . <, .- .. _ J 1 - - · 

;,1 ••• •••• :_ ••••• , • • 

• lista fondurilor 'de rulment si de reparatii·, · ···" · ·· "..._os eomereua m•n•m ····· "'~:" · :.~ilii" · . . ··. ~u~~= ~~!:'i':~~~~~~~~:~ ~~=i· . ·· ,, >': ( AL,.E INFORM~Tif~?l'J~"'· ... 

ca;e~;:~~~~~=lo~~~~~:~'::"~~!: ~~~~!iz~!e~edere·, \kd ••. LA ,.EL EFO NUL 2~~088 •. ~i*w'·~·' · 
metrologle (verificări metrologice periodice, service); ·Program zilnic: 8,00 !" ll,llo- . , .... 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contac- ... ,, ... ,; •. ,,.·"·'•" . 
toţi la numerele de telefon 057-25.11.64 sau 057-25.08.89. ·· ···. sâmbătă: 8,00 •13,00 ~. 

(973747) 

.... 
S.C.· ZAHAR SA ARAD .~.,;._..;;;;......;;;o....;.;.m....;.;. P.:t.! te r ::-:~ -

Str. N.BIIcosou nr.12 ~J/l!7·260555,280666 AU 

Centrul teritorial de pregătire;~ 
· · in informatică ' -- .. - . 

Conform legilor In vigoare,i~d~un~a~re~aiG~e~n~erailă~si~~~~~~~~~~~·=i~r~]U~J vocală pentru data de 22 septembrie 1999 la orele ',"t~'iili\fi~ 
inregistrati in Registrul Actionarilor până la data "cie 6 s• ~~,-..-~:" 

1) Nuinirea administraiorilor societă~i ZAHĂR SA ca urmare a expirării mandatului ~·-"""' 
2) Diverse · · . · 
Invităm prin prezenta acţionarii societă~i ZAHĂR SA ARAD, sâ·participe la şedin!S AdunArii 

Generale Ordinare pentru a intruni cvorumullegal. 
In cazul In care la prima convocare cvorufnul legal nu a fost intrunK, o a doua Adunare GeneralA 

Ordinară va fi tinutA la data de 23 septembrie 1999 la orele 14,00, la sedi\11 societăţii, cu aceea~i 
ordine de zi. ' · 

lncepând cu data de 6 septembrie 1999, documentele supustfpentru aprobare'l'\dunArii 
Generale Ordinare pot fi consultate de către actionari, conform legii. . · · 

Actionarii pot participa la Adunarea GenerBlă Ordinară direct sau prin reprezen!an~ desemnaţi 
pe baza unei procuri speciale a cărei formulare pot fi ob~nute la sediul societă~i ZAHAR SA ARAD. 

După ce se completează si se semnează imputemicirile speciale in 3 exemplare, un 
-:-.·-•-:-· 

...... ~ ... oe,J mal pop.,.. &1 mal madam c~·· · 
~do~ a bazelor de dotc relaţionale -:_ 
1\iJb ~f'l-lll dtt UJ1iw,.._,,,.,., (95, 1111., NT). 

Cursul so adrosoază: - . ·-- .' 
.... t ......... . .Economi~tilor 

· · .Studentilor lo stiinţe economice ~i marketing 

"-~~~r~otoril~,i ~~~ date 
··· .. ---

~·C·:' 

.·. -~ ~~;,- _,; 

va fi depus la sediul societă~i' comerciale până la data de 21 septembrie 1999, la orele 12,00, un 
exemplar va fi predat reprezentantului şi un exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 

Diplomele sunt eliberate cu avizul MINISTERULUI 

A.radl, Str. Gh. P<>pa 
("f'<>stă Stejarului) nr. 5 

tel: 097/29714&. 29342&. 293408 
DOAR IMPREUNA 
VOM PROSPERA 

DEPOZITE CU DOBÂNZI 
SIGURE ŞI ATRACTIVE 

65- 70°/o ' · 

Vă informează asupra punctelor unde se pot 
cumpăra iml?rimate tipizate cu regim special: 

t. Librăna Imprimate tipizate - 8-dul V. Mllea nr. 
tel. 256645, intre orele B-14; 

2. Librăria Ioan Slavlci - 11-dul Revoluţiei nr. 86, tel. 
~53787, intre orele 9-17; · 

3 LIPOVA- str. Nicolae Bălcescu nr. 15. . 4: SEBIŞ • B-dul Victoriei in incinta Bibliotecii Flacăra 
Rusaliilor; 

5. CHISINEU CRIŞ - Str. lntrăţlril nr. 125 • in incinta 
S.C. CR(SCOM S.A. 

6. PANCOTA- Str. T. Vladimlrescu nr .. 32 .. 
Vă reamintim că pentru cumpărarea 1mpnmatelor cu 

regim special aveţi nevoie de următoarele acte: 
-Cod Fiscal tn original; 
-Notă de comandă~ 1 • • 

- Buletin de Identitate. .. · 

Se acordă f9duceri pentru: elevi. studen~. şomeri~~ la cumpărarea calcuatoarelor 

corn. ~~~ti;~f;;:~ 
116,jud. Arad 

Nr. 2058 din 30 august 1999 

Comisia de selecţie a edmil1isll'&.' 
tarilor de la S.CA Fanlănele SA, 

organizează concursul de selecţie a 

administratorilor, coMorm H.G. 

364/1999, In data de 12 octombrie 

1999, ora 10,00. 
Ofertele se depuri In pfic sigilat 

până la data de 4 octombrie 1999, la 

sediul S.C.A. Fântânele SA, din 
comuna Fântanele nr. 1-16. jud. Arad, 

la serviciul contabilitate, d-nei Maria 

Mărginean. 

Cererea de ofertă şi documenta~• 
prevăzută la art. 8 din H.G. 364/1999 
pot fi consultata la sediul societăţii 

lncepând cu data de 6 septembrie 
1999. • 

Informaţii suplimentare /a ta/efon 
0571250116, 

(5224285) 

·.;·. 

/i.O·r()~lant!l m!ljorării capitalul :socllll c()l'ifO'Irrirfliorl' 

1 ~IÎ<il>rtvintl capitalul social minim al so•~lettăl 

~· -· ., -... ' . 
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MATRIMONIALE~ 
Telefon 235784, 094 592 290.; camere, decomandate, confort 1, Clopoţeilor, nr. 2A, preţ 32.000 
(26326). ~~-· :);_

1

rr,1Jij,l 1·._1fi:,1
1
v_-=t--. etaj 111. Micălaca. Telefon OM. Telefon211726. (26756) flll-Hiti>:!~'!IJ:!I ~ 1 

vand urgent apartament 2 j 1 1~ 1.1, - - 265194; 094.206.662. (26873). vand casă in Gurahonţ, str. - • 11 ' " " _ 
camere, ultracentral, decoman- Iuliu Maniu, nr. 29. Telefon 284. Vând TEREN pentru con-

AGENŢIE MATRIMONIALĂ dat. Telefon 094.776.723. Vând apartament 3 camere, l'ljl :ţ .. u jl 1 1itJ j ~ 1 (26758) struit casA, Grădl,te, toate ·-:1 caută doamne,, domni,oare, (26162) str. 6 vanatori .. Telefon 259685. • III 1 1 1111.1111. - vand casă cu grădini!, apă, ulilili!ţlle. Telefon 253366, 
, _ <, 

4
. varsta 18-50 ani, pentru căsă- vand apartament 2 camere, (25647) gaz, canaliza re oraş, spaţiu 092.457495. (26024) 

· • .. · - lorie ITALIA, AUSTRIA, SLO- d t B va rt t 3 v• d VILA. NOU. · 1 'bil'tă · d' Vând TEREN 600 mp In . t.·.· ... ; .. · ''-< .. ',·. decoman a e, zona a nu nd urgent apa amen e~n A: 2 aparta- comeraa cu poSI 1 ti 1verse, • , 
~! VENIA. Telefon 092.807.917. Mărăcine. Informatii telefon· camere, zonă centrală, etaj bun, menta, Intrări separate, trlfa- . Calea Timisorii, nr. 114. Telefon VLAICU, langi! POŞTĂ, cu fun-

. 
1
; .• ~ ;_~. (26579), ~~~~~~ 4~~~~~1~9; 252868, ~ ;~b;li~~~lon 235784, :~~~l~i~;a~~o~~~:~p;:i!?,\~ă~i 28:~~-~:~~nţă splendidă, ~~~';!~~~:~ ~~~:S~. ~;~o~i'g 
~ . _, Cetăţean german 35 ani, vand apartament central, 2 · vand apartament 3 camere, multiple, accept variante. situată în statiunea Moneasa, 242. (26328) 

-. >. < · > născut In Arad, doresc camere, ocupabil. Telefon confort.!, el. III, cartier Alfa. 
1 
!elef~? 285485, 092 607 568. nr. 275, peniru astenie ner- Vand teren arabil 1,6 ha. In 

- \.- · cuno,tlnţi! doamnă 222116; 048-721565. (26200) Telefon 280455 sau 287913. 1!263241 voasă. Telefon 056 - 192901.. · Varta'"l Mare (cu tiUu). Telefon 
...,_ • (domni,oară), 25-30 ani, fără Ocazie! vand apartament 2 vand apartament 3 camere, vand urgent casă ctlrămldă, (26713) 245111, după ora 16. (26076) 
'· · ;9." copil, pentru prietenie. Doresc camere, Vlaicu, 9.500 OM. Vlaicu, Stomatologie, 15.000 suprafată mare, toate uUiităUie, Vand urgent casă 3 camere, Vând teren 400 mp, Insula 

./'':;;;;.;;,.! folo: FUHRMANN M. AM LEIT- Telefon 270856. (26604) OM. negociabil. Telefon 241800. pre! bun. Telefon 235784, 094 dependinţe, gaz, telefon In Mu""i. Telefon 265521. (26664) "·· f . -C ETLE 5 86391 STADTBERGEN Ocazie' vand rtament 2 (25684) 592 290. (26326) curte, str. Clujului, nr. 36. Vând intravilan pentru con-
".; . ·: ~l • GERMANIA. (26480) camere, Mictllaca,a~ta IV, 12.000 . vand casă mare, confort (26545) struc!ii, posibil apă, gaz. Intor-

Domni din Germania caută OM. Telefon 270856. (26604) Vând apartament 3 camere, occidental, încălzire proprie, vand casă •Cu etaj, str. ma~i telefon 266333. (26667) 
~ -~-,--~..4 f . f 

1 
. Vând apartament 2 camere,. central, cu încălzire pe gaz t;i grădină, singur tn curte. Cometei, nr. 12, Grădişte preţ Vând avantajos 6,5 ha. titlu 

~ eme1 rumoase s senoase, · T VI d' · 33 bl · · b'i 38 000 OM T 1 1 · tat · SI d T 1 f · 'f. · .'<j:. • str. . a 1m1rescu nr. , . . garaj, str. Gh. Bariţiu nr. 15, et. Telefon 251042, 094.397.419. negoc1a 1, . . ee on propne e, m , man . ee on 
• ·. de vârstă 20·35 ani, pentru 44. Informaţii telefon 092 351 11: Telefo~.287776, 092 298 298. Vand (schimb cu apartament 276564. (26577) 289078. (22339) 

"· 'J _.=J -- căsătorie In Germania. 963. (26378) 111. 973831! Arad), casă in Galşa. Telefon . vand casă tip vilă, part~r-ell- Vand 2,30 ha pământ arabil in 
-r~ ~"-' Telefon 057 • 221477 seara; Vând urgent apartament 2 vand apartament 3 camere, 094 705 620. (26097) · mentară, bar de noapte; etaj· Arad. Telefon 271122; 

J ,);. ,';il.~ mobil 092~51_2,479. 26703 camere, ultracentral. Telefon Fortuna. gresie, faianţă, parchet, Vand casă in Frumuşenl, cen- apartament 3 camere ~1 .. 092.687.161. (26760) 

1 ; mlfH•!'Iiij,ttWGJ 21~~~~ ~2~S::~ent2 camere, ~~~.~~:~~b~26~;;:n. ~~pe~d~,;::.·,~~~r~~~~~~~o~ ·. ~=:~~i;J:a~~~'(~~~)' mari. · te~~n~~:.~~ ~"!n1,~i;:lf. , -·.~,-r." ~ -=.J bucătăne tip salon 514, Grăd1şte, vand apartament 3 camere, 272017. (26951) ' vand casă 2 · camere, · -tatea Şofronea. lnfonna~ltelefon 
_.. v· d f rt 

1 
bl. R, se. B, ap. 21, 10.800 OM. decomandate, telefon, satelit, vand casă Parneava, 4 buctltărie, baie, grădină mlcli, 416281. (26709) 

. ..... ~n garsontera con o , pret . Telefon 237048. (26413) . .· parche~ rolete, Vlillcu, bl. 81;· camere, canalizar<>, apă, gri!- dependinţe, in Mică iaca, str. vand urgent 2 ha ter&n agri-
;.i .. : ,bun, imbunătă\ltă. Telefon . Vand apartament 2 camere 3, ocupabil. Telefon 289456,. dină, garaj. Informatii telefon Prutului nr. 20, pentru infonna~i. C:OI, in comuna Vladimlrescu, 

· •., ~. 235784, 094 592 290. !263261 .. Vlaicu, str .. Haţeg, bloc 5/11, se: , 09~239 242. (26328) 221332; după ora 16. (26866) str. Abrud nr. 13. (25626,27) langă .5 movila', cultivat.cu lu-
__ : f: ' · :· Vând a~artament 1 ~meni. B, etaj VIII, semidec·omandat, Vând apartament 3 camere, Vând casă centru, singur tn vand casă mare cu etaj, cerna. Telefon 414212. (26719) 
-~ \ -\..·. :;;'-' bloc contonzat. Informaţii telefon gaz telefon 12 000 OM Telefon confort 1, el. 9/10, Via ieu, curte, preţ 54.000 OM, negocia- arhitectură deosebită, confort vand loc de casă.Micălaca, 
· '-'· • 257851 · <260081 . 092:620.475. (Z6541) · . 'Stomatologie. Telefon 244145, bil. Telefon 094 837 193. · occidental, zonă centrală, preţ 1000 mp, posibilităt,i gaz, apă; · 
"'->J vand avantajos garsonieră_ vand apartament 2 camere, 243669. (25685) (26227). 200.000 USD.. Tele.fon preţ 30.000 OM. Telefon 

· _:,.;,i~i· confort III. Informaţii telefon Mlcillaca şi 3 camere Alfa. vand apartament 3 camere, Vând casă mictl cu teren 500 057/255224 sau 092.344.621; 264032. (26651) • 
...... 249495•. Intre orele. 19-21- Telefon 250209. (23243) · · zona Alfa, et. 2/4. Telefon mp, str. Libertăţii nr. 4, 8.000 · .. 00436645523438. ~6019) • vand teren Intravilan ·3300 

(2~~~ garsonieră zima Alfa, et.. • ·· vand apartament 2 caJnere, 2 277844. (26407) OM. Telefon 273627. (26254) vand casă cu microfermăla ~ mp, s\r. Zoa (Micălaca). 
IV fărâplllll1eo acoperi• T . ba!coane lnch1se, orientare vand apartament 3 camere, vand casă cu grădină mare, km de Arad, Sanpaul, nr. 169. . 'Informa~\ str. Rena,terli, nr. 57, · .• ; 

· .. - ,'"It·_ leion 
279820

, 2ţ"i725_ 12~'; . dublă, multiple imbunătă!iri, et. decomandat, Micălaca, et. Îl. localitatea Zimand Cuz nr. 114. Telefon 273024. (26454) seara. (26444) . 
~ ., · vand garsonieră confort 

1 
IV. 83 mp, Confecţii, 13.000 OM, Telefon 260656. (25268) · (26266) Vand casă cu grădină in · vand loc pentru casă In 

.· ~· - ' lmb ăt'rtă t . 11 T 1 f .' negociabil. Telefon 2!\20(19, 094 vand apartament 3 camere,' vand casă in Butenl şi Cuvin, preţ negociabil. Telefon Bujac, cu posibilită~ pentru apă, 
- un a.' ' e aj · e 8 on 784 556. (26594) · Micillaca, zona 300. Telefon·. tl a t 1 235618. (26513) · · gaz, telefon. Informat,·,· telefon 

• 0 63832,· 094.842.346. (26501) va d rt 
1 

să 
2
. p m nt even ua schimb cu . .. 

· · "' n apa am t 255133 (23243) Arad 01 · d'f vand casă 2 camere, 273074 după ora 17 sa'u 242434 c ·\. • .. Van<J garsonieră Gră~işte, el. en n _ca , . . enm ' erentă. Telefon f, ur, ·preţ negociabil. Telefon camere, bucătăr~e, ba1e, gaz, vand (sau schimb cu 4 221263. (26304) ' bucătărie, curte, grădină, pănă la ora 17. (26384) 
ţ.. 237

065
, seara. (

266121 
.~răd1nă ; 1 fam1he, zona UTA, camere) apartament 3 camere, vand (schimb) casă ·3 posibilitate gaz, str. Remus. vand, eventual schimb cu 

t:.I'~ 'Mi~:~~c~:~:n6~~~~.mep:!i ~~~~t~~~0064~~2~;~~~n ~5~~l~i~~k~~;;on 279312
' ~=~ 2:~~S:i2r 0~"' · Te~~~~ 

28
;:::· ~~~

55

~rutărie :'.:~fn':~:;,a~3~",.;~~a~:: 
• Vand (Schimb) 2 apartamente Vând casă tot f t 1 func!lonabliă,_preţ 75·000 OM. Cetăţii, la •osea. Telefon 

. ~ .• ;_..".,. 10.750 OM, negociabil. Telefon ' · con or u ' (Buj'ac) Telefon 289699 T 
~::-~. 265424_ 1266321 ' ultracentrale. Telefen 285777, Vând apartamenl3 camere, comuna Vladlmirescu. Telefon. ·. . . :. .· . .-;.281044. (28489) 
•. ,.,r.. .vand garsoniera confort 111 orele 9-17 .. (26239) decomandate, 2 băi, 2 bal- 255981,092 248 409. (26340) <267891 . "·· vand loc casă 460 mp, 12 rt( ' · 

~'.:;-.. ' :. , .. ·Fortuna, preţ negociabil. Tele~ vand apartament 2 camere.. coana, eli, Faleză Sud (pe str. vand casă sanlcolaul Mic, '.' vand Ylll central Ghlroc, cu front stradal Grădlşte str -
" ;..<-< · .. 092 

404 
082. 

1266781 
. zona 300. Telefon 259941·. Condura,llor, bl. 84). Relaţii toate condiţiile. T~ 254990. . grădină şi garaj. Telefon Cornete\, nr. 14/A, 6.500 OM 

_ ~~\. _ __i ~--- · vand garsonierA ultraC8111rtil, .(26423) telefon 211178 (orele ·~·1.8) . (26368) 
253207

·. (26771) . · _ . negoclabU. ·Telefon 2.61'786 .•.. 
• ~ 'Malul Mure'"lul etaj 1 15 000 Vll~d apartament 2 camere, lsau 094 697 023. . vand casă cu. grădină Vilfld casă :t camere tn· .. (26198) . 

-, · - ·OM. Telefo~ 2
50

9
66

; amenajat stil occld!ntal, mobl- vand apartament 3 camere, Zlmandul Nou, nr. 81. Telefon Aradul Nou, str. Gla~olelor, or. . vand teren arabil 3 ha 1angă 
t;;·:._ _.,.-._ •. , 092_

344
_
621

_ 
12665

1) · · . · .lat la cheie, str. M1ron Coslln excepţional, UTA, 33.0~ DM. ~ 224322. (26599) .. : 45 • pre~vantaJOS. Telefon .. ŞDSeaua Pecica-Nădlac partea . , t ·. -':"~ vand garso.nieră confo.rt ·1, bl. 1. Telefon 084.122.434. Telefon 271089. (26090) · · Vând casă 3-4 camere, 
094

·
249

· · <
26763

1 . dreapttl. Telefon 534338. · 
·" ~ c ::Ce.. aranjată modem, Mlctllaca· 4-, (26039) _ Mlctllaca şi alte zone. Telefon vand urgent. casă toate · (26812) . . 
· - ··- """' vand apartament 2 camere Vând urgent a....-.ment con- · 250209 (23243) condiţiile, samcolau Mic. . vand teren vlran str Cuza· ··--:. :· 

"' " parter, telefon, satelit, etc; preţ . · • . ,....~ · Telefon 268772. (26603) _ · 
- _ - 10_900 OM. Telefon 412275_ .. confort 1, sem1decomandat, toriza~ 3 camere, decomanda~ vand urgent cesă 3 camere, .. : Vodă, nr. 16, s-630 mp (_19 m , . 

, . ._ ,·-...,. ;(264391 -··· • parter, Podgona. Telefon confort \, muiHple imbunătăţiri, · vand casa cu grlid\ilA mlctl, grădini! 1000 mp din care 400 l_ront stradal) pos1blhti!~ apă 
· . _ ~ ' vand apartament 0 camera, 220400. (26511) semlmobilat, bloc 723, etaj III, Mlctllaca sau sp.imb cu aparta- mp sera modernă cu lnctllzire, canal, ~az, 13.0?0 OM f1x. 

Mlctllaca. Telefon 265597, după vand apartament2 camere preţ 22.-500 __ OM. Telefon meni + diferentă. Telefon In comuna Vladimlrescu str Telefon 280720, 281254. ,· 

'..-....... ora 19 (264871 (ne)mobilat, decomandat, el. l, 287501.1265651 262884. ' lmproprietărltllor, nr. 33_ T~f~ (26842) 

~·- vand apartament 1 camera, . ~~~a1~ih;~~tţa(~u59691. Te) \elon vand apartament ultracentral vand urgent casă, str. 057-262143. (26811) IIÎ!II/!'!!dPiil'!l(~j~;l"';"'l f','l"l~!'!';!'!l,rj 'il-~w':.)"''l . ". 
• .. ·,confort!, Tmbunată~t. comuna ""' ŞI . cu toate dependintele, termQfi-.. .Mestecăniş nr. 34. Informaţii Vand casă cartier Grâdlşte, • 11111111 11 "" 11 1 -

Vladlrrilrescu. Informatii telefon Vand apartament 2 camere, care, gaz metan, pOsibilitate pri- telefon 266266. (26619) str. Prlvlghetorii, nr. 3, posibililăti 
094.666.687_ 126496) • M1ctllaca, bloc 304 E. Telefon valizare. Telefon 257101. vand casă micii, teren 1.000 de privatizare. Telefon 282818; 

vand apartament 1 camera 269190· <267401 <264351 . mp, Gnldlşte, str. Volevod Moga 092.775.768. (26824) 
plus dependinţe, Tmbunătăţit: vand apartament 2 camere; nr. 13, pre! 15.000 DM, negocia- vand casă sau schimb cu 
etaj 1 Gradlşle. T~ 223539 calea .Aurel VlaiCU, str. Predeal, VAnd apartament 3 camere, bll. Telefon 265521. (26664) .. apartament 34 camere şi dKe-
·(26624) · nr. 10/a, ocupabilă Imediat. decomandat, garaj, boxă, o sin-. Vand casă central; negociabil. · renţă. Telefon 416209. (26827) 

vand (schimb cu 2 camere), . Telefon 094.637.660. (26751) gură scara, Interfon, Alfa, bloc Telefon 094.552.104. (23181) vand casă in Arad, str. 
urgent, garsonieră confort l, plus': :• Vând apartament 2 camere, In 52, elaj_4. T_elefon 257525; Vând: casă mare 6 camere, Gladiator, nr. 16, pret 38_000 
boxă, Alfa. TeleJon. 277239_-o·: :Alfa, bloc 19, se. A, ap. 18. 267968.1266961 2 băi, bucătărie, 3 BRUTĂRII OM; negociabil. 126845i 

... (26708) ..... · . ' . Telefon 263736; (267~) vand apartament 3 camere, funcţiona bile; un MAGAZIN Vând casă mare 4 camere, 
vand urgent garsonieră con- vand (sc~1mb) 1n INEU, t2m49b2u64nă_t1ă2t6,i68ri, 1v1 laicu. Telefon DESFACERE, birouri; MAGA· garaj, anexe, curte~~ grădinii 

fort 1 zonă cen. trală ~et rezon- apartament2 camere, cu siml- Zll de depozitare; 3 AUTO- 2600 mp 1 R d · 11 ' ' ~ 1 A d T 1 f 250062 Va d • s r. 0 ne1, nr. • abil. Telefon 230348 sau· ar ra . ee on. . n apartament 3 camere, TURISME pentru transportat localitatea Santana. Informa~! 
098.621.400. (26768) ... (26679) . confort li, in Vlaicu, 12.500 OM. pâine. Telefon 092 679 936. telefon -462828; 462652. 

vand garsoniertl conferi· l, · ~ănd apartament (la stradă), Telefon 272299. (26761) . (26365) (5225492) 
Mlcălaca. Informaţii telefon , anUcameri!, antreu, buctltăne, Ocazie! Vand urgent aparta- Vand casA 1.450 mp, In vand casă localitatea, 
092.703_126_ 1267671 · bale, ctlmară cu urcare la pod, meni 3 camere decomandate, Felnac, foarte convenabil, even- Şofronea nr. 256, 3 camere, 

vand jjarsonierii confort l, Bd. podul plvnl~a fi demlsol. parter, Mioriţa (Mici!laca); tual schimb. Telefon 270599, bucătărie, 2 hol uri, şpais, 
OregaUna, bloc 33, etaj III, ap. suprafaţa 08 mp, str.·, 17.000 OM. Telefon 279718; seara. (26354) suprafaţa 1600 mp. Telefon 
29, cu bale, buctltărie, ctlmara·· Desseanu. "T:el~fon. 284498. . 092.356.014. (26605) vand casă 4 camere, lnci!lzire 277521. (26857) . . 
30 mp si terasă 20 mp. Telefon · (26716) Vand apartament in casA, 3 centrală pe gaz, canaliza re, vand casă Cartierul Pollura.-
01 • 3370589· Arad 280484 Vand apartament 2 camere. · camere, bucătărie, hol, şpals, cablu, zona Grădlşte. Telefon Telefon 248113. (26561) ... 

..... (26675) ' · Telefon270872.(26462) anexe, str. Gelu, ·nr. 16. 238613.(25390) vand casă mare comuna 
Y"r'!!J!!il-:;; vand garsonieră Mlcălaca vand apartament 2 camere Informaţii telefon 216587.. vand casă, gradina, multiple Vladimlrescu, str. Progresului, 
"' 6.600 Wd. Telefon 270105, etaJ 1, Piaţa Soarelui- Mlctllaca (26822) . · . posibilităţi utilizare 1200 mp, nr. 56 (str. Principală). Telefon 

... (26879). · · (deasupra la magazinul nou Vladim~escu. str. Progresului nr. 414167. (26666) 

Vând Dacia 1310, 1989, 
16.000.000 lei ,rFord Slerra 1,8 
1986, benzină, 8.500.000 lei; 
negociabil&. Telefon 273710. 
26869 

VAnd convenabil Dacie o km, 
oriCe model, livrare imediată. 
Telllfon 094.391.896. 22666 

Vând avantajos anvelopa auto, 
folosite, in stare foarte bună. 
Telefon 563027; 259339, 262616 .. 
(5224868) 

vand Ford Scorplo, 1991, 
Injecţie, stare excepţională. 

· lnfonnaţii telefon 220202 după ora 
19; 252868, 092 245 496. (26231) 

Vand Mercedes 200 Diesel, 
tnmatriculat, stare perfectA. 
Telefon 275023. (26259) 

Vand tractor U-650, stare per
fectă, 36.000.000 lei, negociabil. 

. Telefon 094.260.464, 
Vtadimirescu str.- Gării nr. 5. 
(25901) . 

• 

'/ Vând garsonieră Mlclllaca, . Coraura); preţ 16.500 OM nega- . Vând apartament 3 camere, 40. Telefon 262845. (25966) vand casă ~u grădină In · 
etaj 11, 9.000 OM. Telefon c:labil. Telefon 263_794. (26796) decomandat, central, asocl- Vând casă nouă, grădină Minlş, nr. 8Q. Telefon 562814. vand autoturism Oltcit, an 

1988, CIV, VT, ireproşabil .. 
Telefon 278396, 094 834 010. 
(26350) 

·: -.; 
242991; 092.965.425. (268851 Vand apartament 2 camere aţle, liber, elegant, 91 mp, mare In Frumuşeni, 17.000 OM, (26876) 

. . . •': Vand garsonieră confort 1, str. decomandat, etaj III, gaz, str. partpr lant!, balcon, confort negociabil. Telefon 289078. Vând casă Mic!llaca, str. 
,:,.·~. - , Simfonlei. Telefon 092 626 185 Al·. ecu Russo (Podgoria). T~ sporit, str. Vârful cu Dor, nr. (22339) · . . Vrancei, nr. 38 A (apă, canal, 

. ~ -~ (26930) · 285364. (26846) · 4); 35.000 OM negociabil. vand casa 3 camere mari;· gaz). Telefon 262605, după ora·· 
. ·· : -~ , . Vand, apartament Alfa, 2 Telefon 057 · 210759. (26847) grădina 53 arii, pomi, 60 km de 20. (26681) 

··: · ~~- lj/fJ(:l',jl r,~ camere, confort!, decomandat, Arad, 6.500 OM, negociabiL vand casil localitatea 
,;, :H>lt{JJ " , ultramodem, amenajat comple~ I'!J/.t1•._'i1 1ll4·ji':l1i:~·~'iii~;.W0, 1 Telefon 246148. (22863) Si!.varşrn, nr. 391. Informaţii 

\ 

1 telefon, sateht, balcon inchis; .J ~i 1.~ 1H(~ , , f'-~ Vând casă amenajată occl- telefon 261080, după ora 16. 
- 17.500 OM negOCiabil. Telefon dental, inctllzire centrală, singur (19717) 

Vilnd {schimb cu 3 camere+ 277832 după ora 17. (26769) Vând apartament 4 camere, in curte, grădină, garaj, anexe, IP!''"~'!~I'I"""IIII"'-~::"'"1 
diferenţă), apartament 2 vand urgent apartament2 cărămidă, parchet, balcon str. Petru Rareş, nr. 109, l'fl'ţ-tl:jJ:Jţ,U,!J ~ 1 
camere decomandate, 54 mp camere, la parter, lmbunătătiri, Inchis, et.\11, Vlaicu, 16.000 OM, Grădişte, ta ieşirea spre Oradea. • 1 1 1 111111- _ 
Podgoria, bloc P4, etaj 7, baie: Chişineu-Criş. · Teleion negociabil. Telefon 244570. · Telefon 057/254772. (26135) Vând spaţiu comercial 
gresie-talanţi. Informa 11 la 094.531.859. (5228468) (26927) suprafaţa de 150 mp, zona 

1 n 2 722 . 1 vand apartament 2 camere, vand apartament 4 camere, Vand casă 4 camere, depen- Alfa. Telefon 092.209.665. 
vand apartament central, Piaţa Spitalului, preţ fix 22.000 Mlctllaca 500, et. III, decoman- dinte, toate facilltătlle Arad (26499) 

llngăTribunal, pentru birou. OM. Telefon 284810. (26835) dat. T~ 264060. (26260) cartier Grădlşte. Teleion 27635J . Vand spa~u comerclal70 mp, 

Vand Renau\1 21 Nevada, 
1991 , inscrisă recent, benzină, 
Injecţie. Telefon·094 698 849. 
(26472) 

Vând tractor U 650, preţ nego
ciabil 34.000.000 lei. lntomiaţft str. 
V. Roailă, nr. 51, localitatea 
Vladimirescu. (26471) 

Vand Dacia '97, 4.200 OM, 
negociabil. Telefon 238425. 
(25968) 

vand autobenl Savlem 6,5 
tone, stare buna, CIV, numere 

. noi; preţ co.nvenabll. Telefon 
276488. Telefon 253386, 092.457.495. Vand apartamenbt 2 camere, Vând apartament 4 camere, 07 1 ultracentral, bun pentru birouri, 

(26024) parter, lmbunătăţil, langă zona centrală, et. 4/4, acope"' Vând casă 3 camere, toaie etc, Ideal pentru depozit 1 •==-:-:=-:-:==-==::oi 
Vând aparl!lment 2 camere, · Podgoria, 13.800 OM negociabH. ţiglă, multiple lmbuni!tătiri. facllită~le, Mlctllaca, pret nega-· legume-frcute, pret 9.000DM, VInd urgent FORD SIERRA, 

Mlctliace 308. Telefon 257282 Telefon 274743. (26850) Telefon 285483, orele 11-20. ciabil. Telefon 261375. (2S752) negociabil. Telefon 285748, 092 Tnmatrlculat persoană fizică, 
. după ora 16. (26276) ' Vand apartament 2 camere, 2 · . (26652) vand casa 3 camere, anexe, , 991 283. (26710) 2.000 cmc, an fabricaţie 19911, 

. VAnd apartament 2 camere balcoane, etaj 11, zona Podgoria. Vând apartament 4 camere, grădina, In Curticl, str. Filipescu, vand spatiu comercial, str. culoare ro'le, stare foarte buni, 
>onă centrală, etaj bun: preţ 27.500 OM negociabil. etaj 1, zona Mioriţl'. Telefon nr.7, preţ 13.000 OM negociabil: Meţlanu (prestări servici\, preţ convenabil. Telefon 092 
mbunătăţlt, preţ .avantajos. Telefon 230342 orele 16-21. 268550. (26671) Telefon 464453. (26755) · birouri). Telefon 259715, după 529 611. 

(26890) Vând (schimb) apartament 4. vand casă 3 camere, str. ora 19. (26928) (Continuare In pagina a18-a).-
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Pagina 18 - ADEVĂRUL PUBUCITAT.E 

(Unnare din pagina a 17-a) 
Vând Flat Regata Diesel, preţ 

3.600 OM. Telefon 092 632 340, 
25n28. (26394) 

. Vând tractor U 650 disc, plug, 
an 1994. Telefon 421072, Seblş. 

' (5226735) 
VÂNZĂBI DIVERSE 
Vând PARCHET fag aburit, 

umiditate 6%, pervazuri. 
Telefon 235271, 094 555 338. 
(26274) 

Vând Fiat Croma 2000 CHT, 
an fabricaţie 1988(inmatriculat 
persoana fizica, preţ 6.500 OM. 
Telefon 092 237 790. (26618) 

Vând (sau SChimb) Mercedes 
250 Diesel, an fabricaţie 1992, 
tnmatriculat persoană fizică, 
stare impecabilă. Telefon 094 
616 315. (28653) 

Vând Dacii papuc, slare exce' 
lentă, an 1997-1998, 3.500 OM 
şi microbus Mercedes 5080, an 
1989, 17.000 OM. Telefon 092 
632 241. (28648) 

Vând VW Passat Turbo 
Diesel, motor 1 ,6 cmc, an fabri
caţie 1986, lnmatricuiat 
Germania numere + asigurare 
valabilă 2 ani, preţ 2.350 OM. 
Telefon 092 516 156 şi 094 804 
513. (26691) 

Vând urgent camion Savlem. 
Telefon 092 249 519. (26684) 

Vând Dacia papuc, carosată, 
cu dubă izotermă, din 1992. 
Telefon 094 897 699. (26665) 

VAnd Mercedes Bus Diesel, 
cu prelată. an 77, motor nou 
3.500 OM. Telefon 251422. 
(28613) 

Vând tractor DT 1010, preţ 
3.500 OM, negociabil sau 
schimb cu autoturism. Telefon 
461518. (26714) 

Vând Renauit 19 TD, 1994, 
multe extrase, preţ 14.000 OM, 
negociabil. Telefon 462590, 094 
773 365. (5225488) .. 

Vând piese VW Golf 1.600 
cmc, Diesel, din dezmembrărl, 
preţ avanlajos. Telefon 288451. 
(26346) 

Vând Ford Escort, model 
1991, benzină 5 1/100 km, 
imbunătăţit. Telefon 
094.784.601. (26500) 

Vând Ford Tranzit Diesel, 
pentru persoane, Tnscris soci
etate non-prom, stare exceptio-
nală. Telefon 092 758 964 5au 
414233. (25967) 

Vând remorca Autonova, 500 
kg. Telefon 286n5, orele 10-17. 
(26317) 

Vând bară Ford Scorpio de 
spate; preţ avantajos. Telefon 
281504. (26840) 

Vând Opel Record, an 1982, 
CIV, VT, persoană fizica, locali
tatea Sântana, str. caprioarei, 
nr. 44. (5225491) 

Vând urgent Audi 80 CC, 
adus recent din Germania. 

• Telefon 531297. (26853) 

VInd Audi 100, Injecţie, 
automatle, trapă, inmatrlculat 
persoană fizică. Telefon 
277541 du ă ora 17. 

Vând 2 maşini Audi 80, non
profil, an 1985, 1982; preţ1.500 
OM, str, Rozmarinului, nr. 2, 
seci. Kadaş. Telefon 223525. 
(26882) .• 

Vând Ford Sierra inmatriculat, 
1987, 2.500 OM. Telefon 
220853. (26918) 

Vând FORD SCORPIO, an 
fabricaţie 1987, stare foarte 
bună, servo, inchidere centra
lizată, ABS, neinmatrlculat. 
lnfonnaţll telefon 255852. 

VJnd Dacia Break 1410, stare 
perfectă, an fabricaţie 1994, 
motor 1410, bară remorcare, 
preţ 3.400 OM. Telefon 246840. 
(26942) . 

1'/IJ111!·1W 1'' .. ;' 1 
Vindem LĂZI FRIGORIFICE, 

CONGELATOARE, VITRINE, 
COMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, inox, garanţie un an. 
Telef~n 281384, orele 8-18. 
(26815) 

Vând telefon mobil Nokla 
3210. lnfonna~i telefon 092 752 
769. (26937) 

Vând TV color Phillps şi 
maşină de spălat automată, 
nouă, cu 1 an garan~e. Telefon 
284604. (25523) 

Vând avantajos TV color, 
vldeourl, receptoare satelit, 
microvele. Telefon 259339; 
563027, 262616. (5224868) 

Vând avantajos maşini de 
spălat automate Philips, Bosch, 
combine, lăzi frigorifice, congela-

Vând garaj autoriza!, zona 
Vlalcu, Făt-Frumos. Telefon 
273504; 094.592.290. (26326) 

VInd BOLŢARI tennoizola
tori 4 modele, pavele, borduri, 
etc. Telefon 245689. (20375) 

Vând termotekă Beretta şi 
convertor pe gaz. Telefon 
253973. (26922) 

VInd SARE la saci '1 bul
gări, cantităţi mari. Telefon 
059-144334. (26321) 

Vând convenabil spaţiu co
mercial lângă Liceul de Artă, 
aparate de sudură electrice şi 
compresor. Tell>fon 281304. 
(26335) 

Vând combină recoltat 
porumb ştiule~ cu tocător, marca 
Zmaj + piese schimb (o aduc ia 
client). Telefon 055-571981, 
seara. (26330) 1 

combinată şi de bucătărie, 
fotoliu pa~ sobă motortna, cuptor 
electric. Telefon 211683. 
(26362) 

Vând cazan ţuică 170 ~. nou. 
Telefon 094 698 849. (26472) 

Vând motor Diesel Mercedes 
220 O pu~ni km; vând tennotekâ 
gaz. Telefon 094.932.925; 
254730. (26527) 

VInd LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare, orice cantitate. 
Telefon 276488. 

Vând vitrină frig, cântar elec
tronic, maşină spălat - uscat -
călcat germană cu program, 
motoscuter pentru mariă, dulap 
frig, calculator cu Imprimantă 
Sharp, dulap cu vitrină mezeluri. 
Telefon 270919, orele 8-15. 
(26402) 

Vând haine din piele, noi. 
Telefon 094 278 042. (26596) 

Vând sfărmătoare porumb, 

~g~f.'~6~~lenabll. Telefon Vând Peugeot 305 Diesel, 
inmatriculat, 4.100 OM; motor + 
cutie Mercedes. Telefon 
092.458.101. (26427) 

- toare cu sertare, f~igidere. 
vand tenslometru nou, 2 . 

haine piele, damă, noi. Telefon 
Vând Buldog 35 CP cu piese 

schimb. lnfQrmaţii Macea, nr. 
630. (26476) 

Vând tractor U 650 din 1993, 
stare excepţională. Informaţii 
telefon 289882 şi 531102. 
(26590) . • 

Vând Ford Escort Diesel din 
1990, inmatriculat persoană fi
zică. Telefon 254882. (26591)· 

lnscrisă, preţ infonnativ 600 OM. 
Telefon 092.251.576. (26647) 

Vând autobasculantă Savtem 
6,5 tone, stare bună; motocicletă 
MZ 175. Telefon 216087. 
(26736) 

Vând combină Masey 
Ferguson, preţ 5000 OM şi toca
Ioa re tulei 2· rânduri; preţ 
15.000.000 iei. lnfonnaţil telefon 
279248. (26720) 

Vând urgent BMW 323 1 Tnma· 
triculat Germania, ABS servo 
geamuri electrice, etc. Telefon 
534227. (26700) 

Vând Ford Sierra 2000 cmc 
aJ nr, noi, catalizator stare per
fectă, an 1987, model nou, 
5.500 OM sau schimb cu tractor 
+plug şi Dacia 1310 din 1991,', 
nr. nou ansamblu fată, nou. 
complet, 2.500 OM. lnform,ţil 
familia foca, localitatea Hăşmaş, 
telefon 57, seara. (26669) 

Vând (schimb cu Dacia papuc 
nouă + dHerenţi!), Mercedes MB 
100 O lzotennă, an 1990, inma
trlcuiată. Informaţii telefon 
281581. (26755, 757) 

Vând mlcrobuz Toyota Diesel 
8+1 cu motor benzină cjin 1968. 
Telefon 094.645.923. (26786) 

Vând Opel Vectra 1,6 i, 1992, 
7.700 OM; VW Golf 1,3 1987, 
6.500 OM şi Mercedes 124, 200 
O, 1987, 14.500 OM; toate Tnrna
triculate. Telefon 274270. 
(28808) 

Vând Dacia an 1992 şi 1990, 
~mbels stare pertectă. Telefon 
094.128.030. (261144) 

Vând Audi 100 Diesel 1982, 

~=:~~~·~~~~~~~~~-~stare bună. 

Telefon 259339; 563027; 
262616. (5224868) 

· Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 700.000 lei, 
garanţie 6 luni. Telefon 
244904, orele. 9-17. (25681) 

Vând TV COLOR, en gros, 
en detall, funcţionale '1 
defecte, garanţie, pr~ţuri mi
nime, negoclabile. Telefon 
289456, 092 239 242. (26328) 

Vand computer 486, monitor 
color, stare loarte bună, preţ 
rezonabil. Telefon 268535. 
(26598) 

. 277725. (28611) 
Vând tocatoare de !ulei pe 2 

randuri. Telefon 266180. 
(26468) 

VAnd mobilier magazin, casă 
de marcat memorie fiscală, cân
tar electronic, vitrină frlgorifică .. 
Telefon 488470, seara. (28639) 

Vând GARD 
orfce dimensiuni, 
RABITZ ,1 CUIE CON

str. Vrabiei nr. 4. 

Vând o gamă mare de TELE- canapele sir'nple pe arcuri, 
VIZOARE COLOR, preţuri fării maşină de cusut, scaune. 
concurenţă. Telefon 211213, Telefon 286333. (26667) 
094 161 486. (26642) Vând aparat sudură autogen 

Vând TV color, cu diagonalll · · complet, 2 tuburt oxigen ·şi corn-
mică. Telefon 211491. (12134) presor industrtal, preţ avantajos. 

Vând congelator, ladă frig, Telefon 266129. (26674) 
combină frig, vitrină frig,maşină Vând garsonieră confort 1; 
spălat automată, uscător rufe, complet imbunătăţltă; Dacia 
garanţie 1 an. Telefon 220926. . .1300 + Ford 3,5 to. Telefon 
(26705) 281628, orele 9-15. (26723) 

Vând TV color, maşină Vând · linie completă 
Spi!lat; mobile; micrqunde, BRUTĂRIE, avantajos. Telefon 
aproape noi; preţuri convena- 286365. (26365) 
bile. Telefon 271089. (26090) Vând pian ,Ferdlnand Kartl 

Vând calculatoare 486 IMB de Wien'. Telefon 260037. (26351) 
la 249 OM şi imprtmante Oki, cu Vând bibliotecă Nina, hol 
ace, noi, fonnat A3, la 150 OM, Constanţa (stofă), canapea ' 
Telefon 274645. (?6517) extensibilă, maşină spălat Alba 

Vând: MAŞINA AUTOMATĂ Lux, maşină spălat automată, 
DE SPĂLAT, preţ100 OM; aragaz 3 ochiuri. Telefon 
VITRINĂ FRIGORIFICĂ, CON- 285n7. (26239) 
GELATOR cu sertare, 500 It; Vând mese biliard, aparat 
COMBINĂ FRIGORIFICĂ, TV lngheţată 1 braţ, 500 OM; 
COLOR, preţ 80 OM; LADĂ . expresso cafea 3 braţe, 300 OM; 
FRIG, FRIGIDER. Telefon conservator ingheţată 400 OM. 
275277. (20566) · Telefon 092 758 964 sau 

Vând Ieftin TV color stereo; 414233. (25967) 
boiler electric 100 1; congelator VInd EUROBOLŢARI TER-
cu 6 sertare Bosch; magnetofon MOIZOLANŢI cu garanţie 
In stare foarte bună; TV portativ 300x250x200, 3.600 leilbucata; 

, la 220 V şi 12 v. Telefon 1 mc - 240.000 lei. Telefon 
276391. (26732) 281491; 092.381.750. (23256) 

VInd diferite TELECOMENZI Vând afacere rentabilă. 
, pentru televizor (155.000 lei), Telefon 094/523312. (25519) 

video, satelit; transfonnatoare Vând porci graşi (100 - 135 
linii. Telefon 092.368.868. (mp) kg), preţ oficial, str. Rozelor, nr. 

Vând calculator 486 complet. 85, Grădlşte. Telefon,276078 .. 
, T,elefon 094.126.030. (26814) . (26457) 

Vând congelator Arctic cu 7 Vând masă sufragerie cu 4-
sertare. Telefon 241473.. scaune, canapele din piele (1, 2, 
(26817) 3 persoane), canapea extensi-

Vând .TV'f'hJIJps Matchline bilă; toate din import. Telefon 
100 HZ diagonala 70 cm, P.u> 276391. (28732) 
Hi-Fi stereo Souround 2x40W Vând scule agricole folosite · 
T.X.T. Telefon 246518. (26829) dJn·import, la preţ accesibil, . 

localitatea Borş, jud. Bihor, nr. 
79. Telefon 059 - 316260; 
094.843.495. (26718) 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturt, pulturi, mese, 
birouri, etc); vitrine; dulapurt fri
gorifice: congelatoare; cântare 
electronice şi normale; scări 
duble; grătare lemn; carucioare; 
masa biliard. lnfonnaţii telefon 
281080. 26708 

vand rochii mireasă import, 
toate mărlmlle. Telefon 
092.985.152 sau 258171. 
(26759) 

VInd vană mare din fontă. 
Telefon 234583. 

Vând aparat pentru spalat 
auto, nou, .marcă germană 
Kăcher 130 atm. Telefon 
533004, seara. (26746) 

vand ieftin vană de baie, chiu
veta şi WC alb, toate noi; 
calorifere din tablă, 25.000 
lei/elementul; scară din alumiiliu, 
·nouă, extensibilă, de 7 m. 
Telşfon 276391. (26732) 

vand jaluzele aluminiu, noi, 
dliuvetâ din inox, llOl&â, bicidetă 
copii şi bărbaţi, in stare foarte 
buna. Telefon 276391. (26732) 

Vând mochetă nouă import 
Austria, crem, albastru, negru, 
gri, preţ 55.000 lei/m; str. 
Trotuşuiui, nr. 55. Telefon 
275558. (26647) 

Vând mobilă veche Al Dofd. 
Telefon 094.184.279. (26595) 

Vând Oltcit stare periec!ă, an 
1990 şi tennotekă Vaillant, preţ 
convenabil. Telefon 261414. 
(26687) 

Vând motor 1,6 + cutie Ford 
Slerra benzina capotă + bară 
faţă Ford Escort; ţevi pentru con
strucţii; motor 2,2 robot; butelie 
galbeni; contor apă; staţie taxi. 
Telefon 274468 după ora 16. 
(26779) 

Vând donnitor vechi (parţial); 
2 candelabre. Telefon 283019 
după ora 13. (26792) . 

vand maşină de cornuri cu 
dMzor şi 2 cuve Inox a 200 litri. 
Telefon 289699. (28789) 

Vând vacă foarte buni de 
lapte. Localitatea Zădărenl, nr. 
335. (26777) 
. . VInd masă birou şi frigider 
Arctic, mare, defect. Telefon 

• 246194 după ora 16. 
· Nou! Ouă de prepelita In· 
Grădiste. Informatii teiefori. 
092.966.859. (26774)' 

Vând plăci marmură albi. 
Telefon 246313. (26762) 

VAnd canapea extensibilă; 
dulap 2 uşi mari şi 2 mici. 
Telefon 263352. (26810) 

vand (schimb autoturism. 
Dacia), teren; maşină tâmplărie; 
cazan incălzire centrală; Deck 
Kenwood; combină muzicală; 
Pionner video recorder; TV alb 
negru sport. Telefon 287965. 
(26833) 

vand cazan Junkers pentru 
lncălzire centrală pe gaz. 
Telefon 267309. (28648) : '' 

Vând colţar piele extensibil cu 
fotoliu, model deosebit. Telefon 

. 278352. (26849) 
Vând urgent cazan Tncălzire 

gaz (tennotekâ), 55P OM nego
ciabil. Telefon 092.301.77.7. 
(26849) 

Vând turmă oi ţurcane şi o 
vacă gestantă. Informaţii str. 
BisericH, nr. 1/A, Vladimirescu. 
Telefon 094.195.238. (26860) 

Vând urgent cazan de ţuică 
75 It. Telefon 092 807 353. 
(26939) . 

vand telefon mobil Siemens, 
telefon cu robot-Panasonic, 
redeiver-satelit-Praxis, fântână 
decorativă. Telefon 263757. 
(26256) 

Vând ouă şi pui de prepeliţă. 
Telefon (057)-282979. (26952) 

CUMPĂRĂRI TERENURI,B\11 
IMOBILIARE ~ 

Cumpăr apartament cu 3 
camere, zonă centrală; fără 
Jnlennediarl. Telefon 237042. 
Cumpăr teren Intravilan. 

Telefon 253326. (26462) 
Cumpăr garsonieră confort 1, 

exdus Micăiaca, Alfa, Gonfecţil. 
Telefon 094.928.085. (26475) 
Cumpăr apartament 2-3 

camere, ofer 16.000 OM. 
Telefon 253326. (26482) 
Cumpăr garsonieră confort 1, 

ofer 7.000 OM. Telefon 253326. 
(26482) 
Cumpăr apartament 2-3 

camere, neamenajat, zona Intim, 
blocurile noi. Telefon 250966; 

tfi:tb r r ·e 
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092.344.621. (26651) 
Cumpar apartament 2-3-4 

camere, Bd. Revoluţiei, zona 
· Astoria-Libelula, principală. 
Telefon 092.295.349. (26865) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

SC "ARAD 21" SRL 
cumpără orice Cantitate de 
GÂŞTE şi RAŢE GRASE 
(Tndopate), la preţuri avanta
joase. Plata In valută, la 
recepţie. Telefon 057-276353, 
092207 518. 26443 
Cumpărăm: ORZ, GR U 

FURAJER, ORZOAICĂ, 
PORUMB, recolta 1999, plata 
la ridicare. Telefon 065-
163885, 094 7.89 036, 094 789 
037. (f.) 
Cumpăr PORCI100 -140 kg; 

10.000 lei/kg; PLATA PE LOC. 
Telefon 274744. (26507) 
Cumpăr ţiglă tip Jimbolia, cu 

două ciocuri preţ negociabil. 
informaţii telefon 27 4670, după 
ora 20. (26581) 
Cumpăr repatriere; numai 

oferte -serioase. Telefon 
092.249.556. (26924) 

CERERI $1 OFERTE 
DESERVICII 

.FLORI$ TEO" angajează 
BARMANĂ. lnfonnaţii telefon 
288478 sau 288135. (26920) ·, 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează OSPĂTARĂ. Tele
fon 256835. 26860) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 2 SUDORJ ELECTRICI. 
Telefon 057-281862. (25922) 

avantajos 
COMERCIAL! cu expe
Telefon 092.423.399. 

PRESTĂRI SERVICD 

NIC (confec~i metalice), expe- RE ANGAJĂM INGINER MECA· ~~~~~~~~~~~~ 
rienţă minimă in domeniu 3-4 
ani, cunoştinţe calculator 
(preferabil limbă Italiană). 
Telefon 256287. 26555 

_PA RAŞCHE-
Angajăm PERSONAL pentru TARI, cu materialele 

MUNCA DE BIROU (comerţ firmei (clientului). Tele-fon 

prin telefon), VÂNZĂTOARE, r2=3~5~27~1~0~94~.5~5~5~.3~38;·~~;;~~ AGENŢI. COMERCIAL!, PRIMI- .1 
TORI biSTRIBUITORI, GES- ' 
TIONARI pentru depozit en
gros, precum 'i absolveţi fa
cultate markettng. Telefon 094 
618 952. (25690) 

ASTRA VAGOANE ARAD 
SA A TRINITY INDUSTRIE$ 
INC. COMPANY angajează 
TRADUCĂTOR LIMBA 
GERMANĂ. Informaţii la 
Serv(ciul Personal' Tralllfng -
telefon 234698. (26750) 

CAUT FEMEIE pentru 
MENAJ cu viză America şi car
net de conducere autoturism. 
Telefon 230497. (26794) 

ANGAJĂM EDUCATOARE 
cu stud11 de· s.p·ectalltate. 
Informaţii la telefon 
092.257.420. (26782) 

.STYL BRUNA IMPEX" cu 
sediul ia Orologerie; angajeaza 
PERSONAL calificat pentru 
cusut feţe lncălţăminte şi sub
ţiat Telefon 281291. (26813) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeaza OSPĂTARE, TAXA· 
TOR PARCARE (fete). 
lnfonnaţii str, N. Bălcescu, nr. 
2. (26820) 

"TALISA TRADING" anga
jeaza AGENT V ÂNZĂRI pentru 
Cofetărie; prezentarea sâm
bătă, Piaţa Romană, bloc E, 
parter, orele 8-11. Telefon 
210988. (26830) 

CABINETUL STOMATOLOG
IC "SIGMADENT" angajează 
ASISTENTĂ medicală. 
lnfonnaţil telefon 279317 intre 
orele 9-2(!. (28636) 

ANGAJĂM PERSONAL pen
tru CLUB de CALCULA
TOARE. Telefon 275027, orele 
10-16. (28862) 

ANGAJĂM SPĂLĂTOR! 
AUTO. Telefon 230104, orele 8-
16. 28867 

Asociaţia .BETLEEM" anga
jează EDUCATOARE 
CALIFICATĂ sau absolventă a 
Liceului . Relaţii tele-

, 

DIVERSE 

UNIFORME ŞCOLARE clase
le 1 ~ VIII se comercializează prin 
magazinul ELLIS, str. Bl•o!u~~J, ~ 
nr. 2. ORAR: luni-vineri 

data de 17 septembrie 
ora 12, la Judecătoria 
camera 41, se vinde la 11-

publlcii imobilul din 
str. Dorobanţilor, nr. 17, 

cu preţul de strigare de 
296.388.883 iei. Relaţii se 
obţine la Judecătoria 
camera 41, (f, 

11110 'I'IIAIIL 
·-.genţie Internaţională, · 
organizează excursii de 

excepţie: . 
ISRAEL, 27 septembrie; 

ITAllA,FRANŢA,SPAN~ 
septembrie. 

Telefon 057-256041, 
Bd. V. Mitea nr.11. (26957) 

(Continuare in pagina a 
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Etectueaz.i zilnic tran!iport de 
_..-aoane in GERMANIA, AUS· 

TRIA" FRANŢA, la pni\Uri
albUe cu autocare moderne. 

NOUIII ITALIA cu ~ AU8-
TRtA, SUEDIA c~ tnuWt POLO.. 
NlA fi UN~'- BUDAPESTA 

fMPORTANTI Prin ,ATLASSIB" 
putafi ~ in tQată EUROPA: 
BELG~ OLANDA, OANEMAR· 
Co\, FINLANDA, NORVEGIA, 
4!ii'LIA. SPANIA, PORTU~ 

Pentru grupuri organizat'e, 
inchiriem autocare fi mlcrobuze ..-.... 

"ATLASSIB" ef!*ltli Wf• 
vicii de mea~. Mlgwjri me

•"'tt-.l 
Ag•enllllie din centru: telefon 

' T' .... ~ ... ,, A\IT(lGARÂ. 

-lc.171 

AGENŢIA DE TURISM 

uSEMO TOUR" ARAD 
. . VĂOFERĂ: 

• ex011roie ·FRANŢA~~ 
BRIE ŞI 5 OCTOMBRIE 
• PREŢURI DE EXCEPŢIE 14 
MAMAIA, NEPTUN, ~AT\!M 9i 
EFORIE NORD. 
-excursij - _,EGIPT, ITALIA, 
S_P.AifiA,, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, JIARQC, MAREA EGEI;, 
AUSTRIA, FRANŢA; aiplămAnale 
în: DUBAI, CHINA 'i TUNISIA, 
T~\.AN!)A , MEXIC, la pre1uri 
fără· concurenl'. 
-excursii indlvktualo In C~ŢIA 
fi UNGARIA. 
· bile~ de odlhnJ '' tndllment la: 
FEUl(. HERCULANE, OLĂN"'ŞTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VOINEASA. lnfonn"''i "'lefon/ fax 
057 - 283311, sau str. Eminescu 
hf. 13. (c. 1000) 

NOUl!! REDUCERI DE PREŢURI 

vi o~r~~~u~t~ 
mare, In staţiunile: MAMAIA, 
SATURN, NEPTUN, OLIMP. De 
asemenea un concediu plăcut 
in staţiui111e. de.tratamen. t şi 
~1 E_E,_tJ&~H.ERI;\I,LAI:IIl. 

·.&;; ·. 

. . M<:UJOVÂ. !IOYATA, 
MONEASA, BALVMYOS, 
VATRA DORNEI, PREDEAL, 
SEMENIC, POIANA BRAŞ()V, 
BUŞTENI, SINAIA, GOVORA. 
Excursii in străinătate: GRE· 
CUI,, ISRAEL, DANEMARCA, 
N.~GIA, SUEDIA, SPANIA, 
EGIPT, ANGLIA, ITALIA, POR
TUGA~IA, SCOŢIA, TUNISIA, 
MALTA_, 'REP,UBLICA DOMI
NICANA. 1~"1!1 ia telefon 
257279. ServiCit~~~>i!J~Jo
. . infOnn"IIHeteli>n 

SCHIMBURI 

.;;- ', ~\ c'· 

•,-;~~-~~-- ' 

~~ ::~~1:. ·, ··' . 
,. ·-<i-~---·...:.,-

-~-

.. -/ 

Schimb C@&ă mare CII 
dependinţe şi grădină, In 
Semiac, cu apartament la el<lj 1, 
2 camere, in Vlaicu, zona 300. 
Tl!lefon 057-279572. (26722) 

Schimb garsonieră zona 
Praporgescu, cu apartament 1-
2-3 camere aceeaşi zona. 
Telefon 238012. (26738) 

Schimb jvănd, variante), 
~partament 3 camere şi garso
nieră, cu apartamente cu 2 
camere. Telefon 219149; 
275219. (26818) 

ÎIICBIRIEBI 

Dau spre îr.chiriere (sa~ 
asociere) 2 Sf>AŢII COMER
CIALE, dota'le corespunzător: 
apă curentă, pază, curent 
lslectrlc. Tel•lfon 246727. 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, sateliţ, 
aragaz, frigider. Telefon ?21400 
&aU 266798. (26840) 

Ofer spre Inchiriere p.lvn11a 
?ŞO mp, ~lr. A- Ş~gvna, nr. 1 ~ 
Telefon 09,?.344.740. (2847e) 

inchlrii!Z spa~u comerciaJ 84 
mp, in cenlrl,!. T!!la~Qn ~5994. 
(:1(1474) 

lnchiriez (ofer) garsonieră 'i 
apartamenl (ne)mobilat. Telefon 
235784, 094 592 290. (26326) 

Doresc să Tnchiriez locuinţa 
(ne)mobilalil. Telefon 235784, 
094 592 290. (26326) 

Dau in chirie spaţiu comet
ciai, 80 mp. Telefon 251117. 
(26573) 

inchiriez (ofer) apartament 
\lltracenlral (Unirii), mobilat, 100 
mp, lot confortul, preferabil 
firmă, birouri, persoane străine. 
Telefon 264995, seara. (26810) 

Primesc in gazdă 2 eleve 
(studente) din judeţ, c;ondiţil 

. deosebite, apartament 2 
camere, mobilat. Telefon 
279689. (26600) 
. Ofer spre inchiriere (vamt) 
apartament 2 <:;3mere, central, 
mobilat, garaj. Telel<ln 255922. 
(26829) ... : 

.. Primesc 3 fete ~u bi!iieţlln 
gazdă, Grădişle. la casă. 
Telefon 276356. (26640) 

,,,-. 

, .. \·" 

• 

PVBUCJTATE 

caml)re, moomn, 
anticipat 3-6 h~ni. 
252620. (26800) 
· Ofer spre inchiriere garso
nieră mobilata. centrat. T elel<ln 
094.604.075. (26802) 

Primesc 2 băieţi fn g;ud6, 
Calea Armatei Roşii, nr. 270. 
(26807) 

Primasc o studenlă In gazdă. 
Telefon 285068. (26816) 

lnchiriez casă in centru, cu 
toate condiţiile, la 2 fete 
serioase. Telefon 233910. 
(26819) 

Primesc fată in gazdă, zonă 
centrală. Telefon 234565. 
(26537) 

Doresc să tnchiriez garsQ.
nieră sau apartament 2 cam~~. 
Telefon 270105. (26579) 

lnchiriez la 2 fete, sparta:· 
ment; vând frigider Arctic, ~~ 
Viaicu, ~oc ? ~Q b, !111· ~. 
(26883) 

Prime-sc ~ eleve in gazd@, 
Araq, Bd. RevokJ~ei, ar. 71; •· 
8; ultracentral (26884) 

îi' DECESE 1i' 

Profund l•durera~ anuntăm 
incetarea din vială a celui 
~~re a fost 

PRIBAC TOADER, 
după o scurtă suferintA. 

Inmormintarea slmbită, or~ 
14, In Agri,ul Mare. Fam.ili'l 
lnclollală. 

Cu adinci durere anun1ăm 
tncatarea din viaţă a celui 
care a IO$t soţ tată, bunle '' 
socru -

. SUCIUIOAN 
(Onlca lui Gligor), în vârsta 

de 64 ani. inmormintarea va 
avea loc aZi, 3 septembrie 
1999, ora t3, In localitatea 
IERMAT .... nr. 24. Dumna~eu 
oi-I odihnească l.n pa_cel 
Familia lncloliat6. · 

durere anuntăm 
Tlrlce,lal'ea din via!ă, la vârsta 

ani, 11 mamei ,,1 bunicii 
noastre, · 

CRIŞAN MAGDALENA. 
fnhumarea va avea loc Sâm-

4 septembrie, ora 12 la 
rui'Pomenlrea, de' la 

~ctD<tfA'· FamiUa induretafi. 

· ...... · ,-'-
. ..... : . :_·· 

ii' IIIVICU FUIIIUIE ii' 

IC .. IOIFEUft" 18L, 
•tr. Ghiba Birta nr. 26, tale· 

Ion 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care ava11 nev1>ie 
in m()mentele grele 

NON- Sl'OP 
SERVICII FUNERAftli 

• COMPLETE. 
81CRIE: diferite -esenţe 9i 

modele occidentala. RES
PETE: pind, mătase (seturi 
complete), voal. CRUCI: lemn 
'i metal. ACCESORII: 
prosoape, batlste, panglici 
neagră, ~aticurl, mânere, 
lumânări, catafalc, sfe,nice, 
steag de doliu. SERVICII: 
spălat, imbăl,ămat. imbrăcat, 

vansport inl!rn 'i intemavon
al> ASIGURAM colaci, colivă, 
coroane, Je~ fotQgrafll pro· 
feslonale, fanfară; 

ORGANIZĂM pomeni; INTER
MEDIEM gratuit obtinerea 
actelo_r O$cesare inhumării. 
Oferta brad: alcriu brad, 
respete, cruce - 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICILIU; este GRATUITIII. 
Experienta noastră, aste 
garantia dumneavoastră! (c) 

POMPE FUNEBRE 
NON-5TOP 

RO-STYL-COMPANY 
FIRMĂ PRODUCĂTOARE DE 

SICRIE 
etr. M. Eminescu nr. ~· 

telefon 057·211929, OM.SS7~71$; 
094.558.712. 

totultntr"\\n aingur loc:, la p~ de 
f)!'Oducitor ti calttate occ'11n 
•iMBRĂCAl GRATUIT 
'iMBĂLSĂMAT·COSM~TIZAT- Pf 
timp do VARĂ. LA JUMĂTATE do 
PREŢ. 

'SICRIE 10 '"~~ (4011.100 tol· 
I.ŞOO.OOO leij 
• LENJERIE dec'tt~ 1 ._.dtl• 
(ltKI.OO~I-0,000 lei) . . 
OOCRUC~ LUMĂNĂRt .. 
TRANSPORT in ARAD GRAYUIT. 
TRANSPORT GRATUCT la flnnela de 
pompe funebre, pentru ca li pu1ltţi 
corn..,. preţurite fi calhatea. (c.) 

'1i' CONDOLEANTE '1i' 

Suntem alături de linii 
no,tri Raii '' Teo Bupte, in 
clipele grele pricinuite de 
decesul tatălui, SUCIU IOAN 
din IERMATA. Sincere con
doleanţe! Na'll Nicu fi Delll 
Tomule. (26832) · 

C011ducerea SC ,.ZAHĂR" 
SA este alături de oc. GHO· 
ERGHE PRIBAC director 01:0-
nomic, acilm când 1'1 la 
rămas bun de fa tatii .său fi u 
transmite sincere COli· 
dolean . 838 ' 

; Ang&jaţii societăţii se 
' ,.ZAHAR" SA sunt alături de 
·dl. GHEORGHE PRIBAC dlrec
·tor ecOnomic, în greaua .inear~ 
care pricinuită de pierder-ea 
tatălui său. Sincar.e ·CQn
dolean!el (268311) 

'Familiile <Pctpa '' Chilie 
deplâng alilturl de familia 
tndUrer~tă, moartea . pra• 
matură a cumnatiJiul, 
ing. PAHONŢU NICOLAE: 
Dumnezeu al·l odUineascllt 
~~68m · 

. .-· ... 
' . r-·· 

. · ... · 
,, 

• 

ADEVARUL • Paglnal9 

Colegii de IJ Uceul Teoretic: 
.. v. Goldif' Arad, sunl alături 
de doarMa prof. VOICHIŢ4 
POPA in momentele grele prin 
care trece la deşpăr!iru da 
tatlll siu. Sine"' eon. 
doleantel (26878) 

Colectivul Vămll Arad. 
transmite sincere condolaanţa 
doamnei BUPTE AURELIA, la 
trecerea in nellinlă a tatălui 
său. (26908) 

Suntem alături de colegut 1 
nostru CIRA GHEORGHE din 
l.ocalilatea GURIIA, ia marea 
clurere pricinuită de moartea 
tatălui. Colegii de ,erviclu de 
la Reparatii C;w~ne • CONEI-. 
(26914) ' 

Colectivul Vămii TURNIJ 
este alături da familia BUPTE 
~n greaua suferinţă pricinuită 
~e pierderea tatălui. Sincere 
candolean el (26915) 

Mu11umesc elin suflet rude
hlr, vecinilor fi cun6!ftinjelor 
care I-au condus pe uit mul 
drum pe cel care a fost 
BORO$ FRANCISC. Şoţla 

, indoiiat!i. (26929)===== 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Cu durere in 
suflat amintim 
că azi 3 sep
tembrie se 

un 
an de tre
cerea in eterni
tate a iubitului 

nostru so1, tată '1 fiu 
BA'I'CU IIIAII. 

toaraotasul 'i sfln!l' .. de 
cruce, sâmbătă ora 14, la 
Cimitirul Micăla0a. lţi ~orim 
odihni ve,nlcăl Soţia, fiul, 
tatăl 91 cumnata Noii cu fami
lia. 26803 

Dr. DORU 
COORUŢ, UR 
an de lacrimi 
'i flori pe trle· 
tul tiu mor
mânt. O mami 
îndurerată t_i 
nomangliat• 

plănge mereu strigind: DORU 
meu, puiu tneul Rude, prl· 
etenl, vecini, cu lacrimi in 
ochi te pomenesc mereu. 
Dumnezeu al te odlhneaocll 
Parastasul de un an, dumlnicl 
Ş septembrie 1999, la Biserica 
Ortodoxă din SECU!IIGtU. 
Mama ta. (~6?70) 

Au trecut 6 ani elurar"'l de 
cind LĂDĂU PE'rRE ai trecut 
in eternitate, dar trăietli in 
inimile noastre. So!la Erna tl 
co ill. 25803 

septembrie, 
lirTlplino!sC 2 ani de lacrimi '1 

re de cind bunul 
nezeu a luat-o la El 

cea mai buni rhilmâ din lume 
.......... Îl •. 

' ' t > ... :~ • 

Durere; elin sufl91 nu 
fi descris• nici prin lacrimi 
nici prin cuvinte aeum când 
" lmplin"c 2 ani ele 
ne-a părăşit cea 
dragă mamă, MlliAIEŞ SOFIA. il 
din TAUŢ. Te 
fiica Ana 

liac ti 
da cind a pla· 
ca,t ~intre noi. 
iubitul nostru 
sol, tati, ·~·cru 
'i bunle 

GIULVEZEAN IOAN. 
Parastasul va CI!V&a loc slm

bătă, 4 septembrie, la lliserica 
Ortodoxă din Micălaca, str. 
Rena,terli, ora 13. Dumnez••ull 
~il·l odihnească! 

fiica Gabi, ginerele 
Dori a. 

Pios omagiu la 
10 ani do la despărţirea de 
m!'i i'!,bi!i părinti 'i bun· 
CASCAT AU PANAIT 91 ~LIJR~·il 
CA, din INEU. Parastasul 
pomeliire va avea Joc 

Biserica din Micălacaa.~~;~;~U 
sâmbătă, ora 12. F 
Stanca Patru '' Ma1vona.n 

' 

. -~ 

- '•-'-. 

.. ; 
·. 
-~ 

-. 
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jQ~~~~==!~1918,nr.1o-U 
Comisia de selec~e a administratorilor, constituitli in baza 

Hotararii A.G.E.A. de la S.C. ARDEALUL S.A. din data de 
20.07.99 şi in conformitate cu O.U.G. 49/1999 şi Normele 
Metodologice aprobate prin HG 364/1999, completate cu dispoziţi
ile referitoare la admini$tratori din Legea 31/1990 republicata 

conCU'sljui de selec\l9 al adminislnitolior la eedi
S.AArad. 

se depun in plic sigilat pana la data de 06.10.1999 la 
societllţi. serviciul contabilitate, domnul Vlad Mihai. 

Documentele prevăzule la art 8 di'l HG 364/1999 sunt puse la 
~~~~i~ca:;:ndida~· ţilor incepanct cu data de 06.09.1999. 1 · concursului are loc in pelioada 06.10-20.10.99. 

lntorma~i suplimentare la telefon 0571281174- domnul Vlad 
Milai. 

Preş8dinta CA 
JMRE' ŞTEFAN 

(52wae) 

• 

.. ·-.-~.::· 

PUBUCITATB VIneri, 3 septembrle1999 

i As(guriri de ~';.:":o!.':.~~~=~: \:ru :~~ . 
. ING Ol>oap est~ unul din~e cele mal'~ule~ce g~puri fi~anaa~ di'lluine. De caţiva ani, ING Group este ~8 prezent l-";} ·t~~ 

p1aţa romaneasca pnn ING Banngs punand la dtspoz,~a clienţilor servu:iile sale bancare. In momentul de faţă, grupul fi-e. extin _., .• ~1 
aclivitataa, dezvoi!And o reţea de servicii in domeniul asigun'lriior de viaţă. · ~ p, , 

Nederlanden ~igurări. d«: ~ţă România, S.A. ' ~ -~'#:J 
·. · angaJeaza - ' · l ~-, 
CONSULT~.~ŢI ASIGURĂRI Q& VIATĂ ~·, - ~·.~ 

:~~:~~~~A~~~~~LUI: j . .. . . ·. ·.. : . '· ". j.~;:~,~:;>. . \ 
1

11 

• Preferabil studii superioare, cunoştinţe de limba englezii; · : . ·-.~_ .... ·. _''"· · .. '~ '.·.-> 

1 

+ Experienţă relevantă in vanzari şi atitudine olientatli spre deaoiW'ea clientulu~ . __ ,:.:~ .. ·.0,.. 
+ Foarte bune abiltă~ de negociere şi comunicare; · . . , •. , 
+Spirit intreprinzator, perseverent, actiV: şi cu interes pentru realizliri person.W,, ,: :·.', ··~·'-'~/;." ;.,. .. : · · . _.,[_ "- .1· 

+ Personalitale puternica, sociabiUI, integn'l, prezenţă agreabilă. ·;~<',;.".,,.~,, . ... ' :
1 

. ~~~;:;;::;;:;;::;;:;;::;;:;;::;;;;;;;;:;~~ , SE OFERĂ: ' .·, ·:~.!~ ;~';(~~~.:... .. ~"~;.-' .-~,-
• Posibilitatea de a lucra ct1 unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa; · · ,·,,;'.;;'t,.·:, ; . ' · . , '-., \ · 

' . 

' 

In anull991 

~IJTLtNE. 
oferea televiziunea prin cablu, ·o 

ferea1tra deschisa spre lume. 

Ac11ritl1r•i ····· 
{IN fiii 

TROC~L 
Germama 

• Perspectiva unei cariere independente in care pule~ avansa şi realiza venituri substanţiale, determlltallna~. pertor , , . \ : . . 
manţele Dumneavoasbil; ·· •· · · · ,..y · 

• Pregătire profesionaUI cuprinzatoare pentu tmbunata~rea performanţei profesiortale. 

Daca va considera~ candldatul(ta) potrlvjt(il), va rugăm bimite~ o scrisO!lre de intan~ •i un .curriculum Vitaa (nu mai I:Arzi""'u""d...,.-··. ~:._·. ··1 
10 septembrie) pe edresa: 8-dul Decebal"" 26, ap. 2, tel: 211660, 211909,211944, fax: 21 H20 in atanpa Dornn!-tluil!QC!<lr_lu< . -· 
- Director Agen~e. Toale sclisorile vor fi luate In considerare iar interviurile vor fi confldenpale,_ ~'i"'ffi.; ··~<':'c1l:..'t:-'-' , -~ · · -

• . • $ •. ""1 ·,.·. -~ 
_..,_,. __ ·--d .. -' 1 Nederland- Asigurări de Viaţă România s.A. 

(97845) ' Membru ING Gnup 

,~/l~OiMfHTOJllJP.S,,·. 
ARAD 2900 

Str. Voevod Moga nr.65-67 

· . · · · • · ·• ... ~"'''"''~· 1••:lr 112 ·. 

r~~c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.lftw __ ~'" ~ 
ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE . ~-, 

.• 

Producem si montam email: arcommat_group@inextro 

usi si ferestre din PVC armat cu TeiJ Fax: 0511281179, OŞJJ 276 3133;3J~-~--J4~====~~~ 
geam termopan in calitate de distribuitor ~~ 

. .... . .te}~!'! s7;,!!~E~i:~!.~=;t~ lll'·'~"""'·~· !:~~~~~s . 
~ " 

2900 ARAD - ROMÂNIA .· ... - , · 

vă oferă la •"''"'"' · < F'·'"•·· .. ,, Mlcilaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 :iir~" 
VĂ OFERĂ O GAMĂVARIATĂ DE ECHIPAMEtm $1 MAŞINI ~~ .. ~ Angajează: pret de producâtor 

• + BANDZECHIST 
+MUNCITORI PENTRU CROIT 

CONDIŢII: experien!ă in domeniu 
Telefon: 250.505; 281.322. . 

/ întreaga gamă de lacuri , vopsele, DE CUSUT INDUSTRIALI. . . ~ • , .• 
l'entru comenzi ferme se asigură toată ga~ dlir Mltf/!11. · · ""'~· 

. subansambte, accesorii şi piese de schimb. ·_ 5ifuţ. -. ip: " . ·' c, '" 

Arad, Str. Ursului nr. 21. 

grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, 
construcţii civile şi industriale. . eva-.~./. ,,.. .. ·~:--·-

. \ . ~ 

Deriţi_~o tâmplări~_JIIodernă pentru 
casa dvs.? ---....._ · ·· ·. · · .· > -.. · ·· 

+ Preferaţi ca această· dmplărie PVC 
cu sticlă termopan să fie. de calit!ate 'i 
din import? 

:/ Apelati la: ;/ .... 
• Casa dvs. ~ate ave9 de astăzi: OŞI. 

-FERESTaE Cţ.i STICLA TERMOPAtU 
' 

... 
.... '· 

. . .. - ......... ·~>_;, 1 
~, ~ ·_., · .· •. or··. ·. • 

, . 

ANG~A~J M 
., INGINER.: 

::: ....... ~.---

. ElECTRO~MEC\AM 
. CONDIŢII: -vechime în muncă 3 ani 

· .. · ·.·. ·· .. ; , · .. · - stagiul militar satisfăcut ., ":i:Jii:' 
. ·e. .•. ~ - domiciliul stabil în Arad ., .. ~ · 

.. - disponibil·de a lucra pe ti __ rn,p:M ffoapte ·"''' ·.,.;; .. ,~,., .. 

SE ACORDA UH. SA.llllll N'ET F~-
1 . . • .-": 

.. ~ ·. DE 2,5 Ml'l~OANE~.·-. :;··/: .... ~) 
• C'rerlle se depun la s.c. ADEVARUL SRL, cameraf3' (birou 

MAREA PUBUCITATE), in perioada 6-8 septembrie 1~ .. ··,,.·.··. _.,.. .· 
• NIJ se dau informaţii telefonice. · ., 

.; ;., 
.•:i~Lo' j 

.:..• 

~ 
~- ;.~ . 




