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acordă dobinzi avantajoasa 
la depozitela la termen ale 

persoanelor fizice 
(euma minimă 500,0 mii lai) 
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Ca prileJul SDatelor Slilrbliitorl ale 
Crielaaalal ti- ,\nalaf N- am deeseblta 
plliieere sili adresez tataror loealtorllor 
.ladefalal ttrad.- ID anmele CensiDalal 
Judef<'811 Arad e6t ti- al '."eu pe .... onaf. 
arărl de vlaflii lndelangată, oliinliitate, 
bneurll, impUalrea tataror DăzulDf<'lor 
de mal bine, al6turl de eel dragi ti- De ea 

1111111 - sili --UB D- bleepa .. 
dliilătAor tie operllllfe tl-lmpllairL 

~ MUL'fl ANII'" 
8ANIV~, 

"•••••11.". 

PREFECTURA JUDETULUI ARAD 
' Cu prilejul sfintei sărbătDri a Naşterii 

Domnului şi a intrării fn ultimul an al acestui 

mUenlu, vă doresc sănătate, fericire şi cat mal 

multe succese fn activitatea damnetiVDIJStră. 

SĂRBĂTORI FERICITE 

.IIA MUL'fl ANI! 
rrerec~ 

GHEORGHE NEAMŢIU 

(570!187) 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
Sfintele Sărbători ale Crăcl-ulul imi oferă prilejul de a ara 

din Inimă, tuturor arădeailor, multă sănătate, fericire, 
pro.peritate fi Îlllpliniri, insolite de tradilioaalul Crici- lericlt! 

PRIJIWl, 
AV. VAJmiTIN PAUL NEAMT 

(UII'7Jn) 

DE CRĂCIUN· CU LAPOVIŢĂ ' NINSOARE 
Sâmbitii vremea va continua si se Tncllzeascl fi va fi predOminant fru. 

moas1. Ceru~ variabil, se va tnnoura la s1Arfitu1 intervalului, cind local va ninga. 
VIntul va sufla rnoderaţ cu unele intenslflclrl din sud-vest. • 

Dimineata. local, Tn zonele joase se va semnala caaţl, csre pe alocuri va per-
sista. : 

DuminicA fi luni ",...,..va fi Tn general Tnchlsl, cu cer mal mu• noros. Pe 
arii extinse se vor .. mn&ia preclpltajll sub fonnă de 1apovtţ1 fi ninsoare, care 
v .. favoriza producerea de polei. VAntul va sufla moderat, cu unele lntenslflclrl 
din sector vestic. 

T. max. O la +4'C. T. mln. -51a +2"C. 

UL" • 'UN DECENIU DE 

S-au implinit ieri, 23 decembrie, exact zece ani de cand, in 
tumultul acelui fierbinte ~~ confuz sfăr~it de an 1989, într-un 
moment cand soarta revolu~ei era inca tncertă. cand n~e ştia· 

deznodămănt va avea revolta maselor, apArea la Arad primul 
număr al .Adevărului". primul cotidian post-revoluţionar din 
România purtând acest nume. pus inca din seara zilei de 22 
decembrie 1989, fără nici o rezervă, în slujba idealurilor rev-
oluţiei. · · 

Au trecut de atuncno ani, perioadă in care, prin 

. ~ ·\ 

···- ··." 
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profesionalism ~~ seriozitate .Adevărul" s-a impus ca unul dintre 
cele mai importante cotidiane din peisajul presei scrise 
romăneşti. Marcand trecerea unui deceniu de la apari~a primului 
număr şi in preajma Sfinlelor Sărbători ale Crăciunului, intregul 
colectiv redacţional al ziarului s-a int!llnit, ieri, intr-un cadru fes
tiv, la Clubul Presei. Intr-o atmosferă destinsă, sărbătoreasca, 
angajaţii cotidianului .Adevărul" au inchinat un pahar, cu senil
meniul de un deceniu plin de efort, de greuta~. dar în 

în .care ziarului au con-

•. !;.· 

·-· .. '. 
·--'-

tinuat să creasca. şi cu speranţa • cel pu~n 
la fel de bun şi prosper ca cel pa care n vom Tncheia peste eate
va zile. Cu prilejul tntâlnirii festive de ieri, membrii redac\i&i au 
realizat pentru dvs. Imaginea de mal sus, In care ro pute~ vedea 
pa cei al caror efort de zi cu zi fac posibil ca dvs .• cititorii - flln 
fiCelaşi timp singurii noştri stăpAnl - să pute~ avea zilnic In mAnl 
cotidianul preferat. · 
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19:1! ~ /111:1 il 
• Astăzi, Soarele răsare la 

era 7 şi 52 de minute şi apune la 
era 16 şi 34 de minute. · 

• IW trecut 356 de zile din 
acest an. Au mai rămas 7 zile 
până in anul2000! 

• Praznicul •Ilai: Biserica 
Ortodoxă: SI. Cuv. Mc. Eugenia 
(Ajunul Crăciunului); Biserica 
romano-catolică: Eugenia, 
Adela; Biserica greco-catolică: 
SI. M. Eugenia (sec. 11). Ajunul 
~Domnului. 

la Arad: Barbu Iosif, Gruia 
Rusalina, Mureşlanu Emanuel 
Gabriel, Asofmniei Bianca Eugenia, 
Dărăbuţ Andrei Alexandru, Zofel 
Dalila Roxandra, Al.bu Amalla 
Emanuele, Horhat Cristina, 
Filpescu Emanuel Ştefan. · · 

Le lneu: Dobre Manuela. 
La Llpova: Ferghete 

FlorenUna, Balan Nicolae, Pal 
Orhideea. . • 

La C~lflnau-Crit: L6c6tlf 
Anamaria. 

ln.perioada 24-31 decembrie 
In organizarea SIESTA SHOW 
BISS, pe Ştrandul Neptun se va 
desfăşura FESTIVALUL MILENI
ULUI. 

. Astfel: 
24 decembrie, ora 18: 

CARGO, NARCISA- SUCIU 
TRIO, VETA BIRIŞ, IONUŢ 
FUL"EA şi Ansamblul folcorlc 
..codrur -Alba Iulia, 

25 decembrie, ora 18: N&D ' 
superhit-<11 mileniului· .VINO LA 
MINEI" 

SIMONA IZBAŞA & BIOS 
FLORIN MARIŞ, LA FIESTA, 

EMBARGO 
26 decembrie, ora 18: 

SUPER ROMANIAN KARAOKE, 
DANIELA GYORFI, 
UNITY, HOT LINE, N JOY, 

PRO, DJ, BASS XL, FEMININ 
4 YOU, TEQUIUA 

"-ri,:U-
". ...J'!Berbecul: (21.03-
~ 20.04). S-ar putea să vă 

-~îndrăgostiţi. Pentru mulle 
4 •dintre persoanele năs
cute sub acest semn se anunţă 
schimbări majore. 

Taurul: (21.04-20.05). 
ln familie atmosfera 
este tensionată. Pe 
deasupra nici starea 

sănătă~i dvs. nu este una dintre 
cele mai bune. , 
,., Gemenii: (21.05-20.06). 
"' ~ ,.Av~ o gandire originală, 

1 
'

compania dvs. este 
1 1 rAvnită şi v6 este cerută 
pârerea. Starea sănătătii se află 
in limHele normale. ' 
~Racul: (21.06-22.07). 
~ -:;Este o zi propice pentru 
~atragerea in afacerea 

dvso de noi parteneri de 
nădejde. ln unma unei Tntălniri se 
va ivi posibiHatea unei collă1oo' 
-·~Laur: (23.07-22.08). Nu 
fir~ llll este exclusă o lncor
\ dare a relatiilor cu 

partenerul de Viaţa, dar, 
după cum bine ştiţi din expe
rienţa acumulată, totul va reveni 

27 decembrie, ora 18: 
PARAZIŢI!, PACHA MAN, 

ZONA B. N.R.G., POWER 
PLAY. FUMĂTORII, 

E.B.B., RASA, FORTE, AL 
DRACU', SHORTY 

BIGG BAND, BĂIEŢI DE 
CARTIER, GRAV, TABULA 
RASA. 

28 decembrie, ora 18: IRIS, 
BLAZAJ. IMPLANT PENTRU 
REFIJZ, TERRA 

29 decembrie, ora 17: Pulu 
Codreanu, Olimpiu Mercescu, 
Aurel Ungur, Tinu Vereşezan, 
Lele Crăciunescu, Ştefan 
Muntenaş şi Ansamblul 
.Rapsodia MU18f8nă" 

Orchestră .Audio Star" 
30 decembrie, ora 18: 

PARTY SIESTA 
DJ RANCHA • Craiova, DJ 

DAN D. HORACE- Cluj 

p 
la normal. Trebuie doar col~ 
laţi. 

MOCHETA 
• Arad, Piaţa Gării 

Telefon 235221 

· Vinde •• 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

de 111-200/a 

lf]
Fecloara: (2~.08-
22.09). Vă merge din ce 
in ce mai bine, sunte~ 
din ce in ce mal -Iubită, 

norii s-au risipit. Atenţiei S-ar 
putea să fie numai o aparenţă ... 

Balanţa: (23.09-
22.10). Nu v6 Increde~ 
în prietenii nesinceri şi 
evitaţi să urmaţi sfa
turile date de 

necunoscuţi. Financiar, vă 

fj
aşteaptă ~-rpriool foar1e ••• plă-

Scorplonul: (23.1 O· 
21. 11 ). Puteţi face 

DJ Dr. BASE • Harghita, DJ 
Sebastian -Cluj . 

31 decembrie. ora 23-24,10 
DJ Vasile • Bucureşti, DJ Pytone • 
Cluj 

DJ Mex • ~. DJ Qlol 
• Peclca 

DJ SyMe. Hungarie 
Revelion 2000 
Cu Incepere de la era 23,00 

1\!ega joc de artiflcill 
Biletul de Intrare pentru o 

seanl 5000 lei. 
Sponsori: Contor, Petrom, 

Hotel Restaurant Discotecă 

Jackson Vama Nădlac, Mobila 
Johanna, Mc Donald'sl Logo-ul, 

· Elco s. a. Arad .Cor1eone" 
Producoltori: Siesta SRL 
Primăria M'!nidpiului Arad 
S. C. Gospodllrire comunelă 

afaceri bune. căci stelele vă su 
favorabile. Vă merge din ce In ce 
mai bine. Nu uHa~ col Soarele nu 
străluceşte muH timp In acelaşi 
loc. Nu pierdeţi nici o ocazie pen
tru a vă atinge scopurile pro-
puse. 1 

~ Săgetătorul: (22.11-
a121.12). Partenerul de 
;;;;;) viaţă este tot mal 
~nemulţumH de compor

tamentul dvs. Nu este exdus ca 
ziua da azi să fie una dintre ace
lea pe care cu siguranţă nu vi le
~ dorit niclodatăl 
f""â~Caprlcornul: (22.12-
111!': 19.01). Starea da spirit 

a persoanelor apropl
...,ate vă impresionează. 

ln compensaţie, veţi 
primi unele aprecieri pentru truda 
şi competenţa dumneavoastră. 
Nu vă risipiţi banii! 

Vărsiitorul: (20.01-
19.02). O iubire mai 
veche vă revine in 
minte ,i: dacă lucrurile 

nu stau prea bine In re~ actu
ală, ve~ fi tentat să o col~. 
Peştii: (20.02-20.03). Nu vă prea 
plac surprizele, dar ele se vor 

~ne lanţ in această zi. 
Nu vă pierdeţi răb· 
darea. Nimic rău nu se 
va intâmpla. 

DEPUNERE DE 
COROANE LA 

rROITA EROULUI 
MARTIRTOTB 

SANDOR . 
-Ieri, s-au incheiat mani

festările de comemorare a 
eroilor martiri, prin 
depunerea de coroane la 
Troiţa ridicată in memoria 
lui Toth Sandor, primul 
cetăţean maghiar venit cu 
ajutoare. Toth Sandor a 
fost impuşcat in data d!l 2~ 
decembrie 1989. 

Cu ocazia Sfintelor Sărbători 
ale Crăciunului fi Noului An 
2000, Consiliul de conducere al 
Asociatiei cadrelor militare 1n 
rezerva fi retragere din M. 1. 
felicită pe toţi membrii asociaţiei 

fi familiile acestora, urându-le 
multă sănătate, fericire fi un an 
mai bun. 

La depuneri au partici
pat: familia indoliată, 

reprezentanţii asociaţlllor 

de revoluţionari, repezen

tanţll autorităţilor locale " 
cei al partidelor politice. 

""&, •edtt tMt!" . 
- ·. -~' · ' Pre,edlnte, 

Programarea plăţilor 
compensatorii 

· 2. Marţi 28.12.1999 • l{ag. 
Călători; Viniviticola Baraţca; 
Agreomec Gurahonţ 

3. Miercuri 29.12.19g9 • 
Teba, IFET, Comtim, Apele 
Române, Comfi"uct Upova 

4. Joi, 30.12.1999 
Constar, Agrozoot Ceela, Cuglr 
SA 

5. Vineri, 31.12.199g intre 
orele 8,00-13,00- Restantieri 
. ' Disponibilizatii care nu au 

fost programa~ in 8.12.1999 
- •• Disponibilizaţii din U. M; 

sunt programati la Sucursala 
CEC Arad, Bd. Revolutiei nr. 5-
7, in data de 29.12.1999 

UTILITARE 
e Pieţe, tărguri 

e Farmacie de serviciu 
De astăzi pănă luni, 27 

decembrie, .sunt de serviciu, 
cu program non-stop, farrnaco
ile Sinapis, Bd. Revoluţiei, 
lângă Noul Stil, telefon 
282369 şi .Noua Farmacie", 
strada Andrei Şaguna nr. 15, 
telefon 948. 

e Cabinet stamatologlc 
Cabinetul stomatologic pri- . 

val, Bd. Revolutiei nr. 62 
(vizavi de Biserica Roşie}, 
telefon 256665, este deschos 
astăzi, 24 decembrie. 1999, 
intre orele 6,00-12,00 şi 
14,00-20,00, iar sâmbăta ~i 
duminica va funcţiona intre 
orele 9,00-20,00. 

•·. 

1 

· col. (r.) M. Tolbaru S. fU1BRCIŞ 

1.n. ......._.,ACTIUNE MINOLTAI -
-J:IjJ ...,..- • oloto si tn 6 rate · 
COPIATOARE . 

t./: t:P /flltJ · /J ropli/mm. _;;90 .l '~ 
-4J ·F.P /fJ.~J. /.~ mpii/tmn ·ZIJOIII,.fi/.-.,VKJ" 1.1/..f..;f S 'Il. -

IMPRIMANTE LASER 

8 
.. '~-

J'.U,I /'HO/J flppm. 6{//ltzll • .JJ,fB , , :W' 
/'1{,/. PNO,'I Nppm. 6tNk'/JO,, .Jt/11 · 
• p.u.l PNf/"IN · /Nppm. fi 't1111, ./ 1/8 . • ·~ 

IMPRIMANTA LASER COLOR · 
"f 0/.0R l'-4t.t I'NO: 

Fullmlour. JJ pp111 monodlrom.6flfk/pt • ./-IJ.J JJH 

• 
• • .. ~ 1 ·,: .· . 
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1 ,,Adevarul" va asculta J 
La telefonul dimineţii, 280003, lnlre o1'8le 10,00-13,00 

• Doamna Maria Galea, 
domlclllată pe strada 
Cealkovskl nr. 28, este foarte 
supârată pe cei ce se ocupâ de 
distribuirea gazului metan .• De ieri 
nu mai am presiune la gaz. Tn 
cameră nu sunt mai mult de 8 
grade. ln plus, vin sărbătorilor şi 
n-am cum să mai gătesc •.• " • ne-a 
spus cititoarea noastră. C~re a 
făcut şi reclama~i in ecest sens, 
rămase însă fără nici un rezultat. 

e Administraţia comunall 
din Bârzava, cu sprijinul direc
torului şcolii, .a reuşit să 
pregăleascol 300 de pungi cu du~ 
ciuri pentru copii.- Banii au f_ost 
colectaţi după cum urmeaz~ 
Primăria (2,4 milioane lei),· 
Consiliul Local (2,6 milioane lei), 
agenţi economici din localitate 
(1 ,2 mlioane lei). 

Redactor da serviciu. 
. . C. T. 

PUNB Arad • la 
momentul llilanţului 

PUNR Arad a organizat 
ieri ultima conferinţă de 
presă din acest an. OI. 
pre,edinte Ioan Moş a făcut 
o scurtă trecere in revistă a 
anului politic 1999, cu rea
lizările filialei pe care o con
duce. 

"In acest an ne-am 
lmbogăţlt cu incă opt filiale, 
deci intrăm in anul 2000 cu 
un număr de 55 de organi
•atori in localităţile judeţu
lui ... 

FIInd in opoziţie, n.lcl de 
data aceasta in conducerea 
PUNR Arad nu a scăpat 
ocazia de a·l critica pe cel 
de la putere de data aceasta 
cu puţină tandreţe. 

După incheierea confe
rinţei un grup de colinditorl 
au Interpretat câteva co
linde specifice române,tl. 
Staff-ul PUNR Arad a urat in 
final un călduros "La Mulţi 
Ani" tuturor arădenilor. 

SORirtfl fiHBRCIŞ 

i1 

( 

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

in penoada sărbătorilor de 
iarnă, SNCFR scoate (tempo
rar) din circula~e câteva trenuri 
destinate transportului de călă
tori. Şeful biroului • comandă 
din cadrul Statiei CFR-Arad, dl. 
Dan lspas. n6-a pus la dispo
zi~e lista gamHurilor anulate In 
perioada 24 decembrie '99-02 
ianuarie 2000. Nu vor circula 
trenurile: 

e accelerat 1531/1532 
Arad-Brad (tur-retur); 25 şi 31 
decembrie 

• accelerat 1535/1536 
Arad-Vascău (tur-retur} 25 
decembrie '99 si 1.01.2000. -

• personal 2613 Arad
Timişoara; 24. 25, 31 decem
brie '99 si 1.01.2000 

e p'ersonal 2602/2603; 
Arad-Timişoara (tur-retur} 25 
decembrie '99 şi 1.01.2000 

e personal 2631/2634; 
Arad-Valcani (tur-retur); 25 
decembrie '99 si 1.01.2000 

• personal 3128; Arad
Brad 24 şi 31 decembiie 

e personal 3693 Arad
Gurahonţ; 25 decembrie '99 şi 
1.01.2000 

e personal 3121. Arad
Brad; 24, 25, 31 decembrie '99 
şi 1.01.2000 

e personal 3211 Arad
Curtici 24 şi 31 decembrie 

e personal 2051/52 Arad
Sibiu 31 decembrie '99 şi 
1.01.2000 (tur-retur) 

e accelerat 3111 Arad
. Oradea; 28 "decembrie '99 - 3 

ianuarie 
• accelerat 3114/3115 

13116 Arad-Oradea; 25 decem
brie-2 ianuarie 2000. 

De asemenea au mai fost 
anulate trenurile: 

• 3691; in 25 decembrie şi 
1 ianuarie 2000 . . . . . _ 

• 3690; in· 24, 25. 31 
decembrie şi 1 ianuarie 2000 

• 3132; 25 decembrie şi 1 
ianuarie 2000 · 

• 2052; 31 decembrie-1 
ianuarie 2000. • 

f. rtĂSTfiSfiC"E 

' Greva dascăli lor va n 
probabil prima in anul2000 
Ieri a avut loc conferinţa de 

presă de sfârşit de an la 
Sindicatul Democratic din 
lnvltământul Arădean (S.D.I.A.). 
Bilanţul nid nu putea să aibă altă 
ooloratură decăt ... .neagră". 

Liderul SOl Arad, a deplâns 
starea actuală a invăţământului 
românesc: ,.In unele 'coli nu 
există nici măcar bani pentru 
Igienizare! Este inadmisibil să 
sa lucreze cu cadre didactice 
necalificatelln loc să se reducă 
orele din lnvăţământ s-au 
lnmulţitr Elevii învaţă 'i ajung 
să nu ştie de fapt nimic ca 
lumea!", au fost doar colteva din 
scuzele lui Ştefan Baliţa. 

DAnsul a ~nut să precizeze că 

•. 

din 11 ianuarie Tn Arad cei care 
sunt afilia~ la S.D.I. vor incepe o 
grevă japoneză urmând ca in 
ultimele patru zile ale semestrului 
1 să se declanşeze Greva -
Generală! 
1 ,Aceasta ar putea 5fuce la 
Tngheţarea semestrului in cazul 
nesoluţiQnărli revendicărilor. 
Reamintim că datoriile care tre
buie achita1e dascollilor arădeni se 
ridică la 7.317.362.000 lei. 

Tn incheiere dorim să tr8ns--
. mllern un mesaj din partea ziaru-
lui .Adevărul" şi al S.D.I. Arad 
pentru toţi dascălii arădeni: \ _ 
.sarbAtori fericite!" şi .La mulţi 
ani". .f 

OUHPICI BCIWIN 
--i.-
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suflet, dragoste pentru semeni, zăpadă, bră
dule~ impodobiţi şi venirea lui Moş Crăciun. 
Cel mai mult dintre noi toţi se bucură in 
această perioadă copiH, care cu inocenta şi 
candoarea specifică vârstei perCep intr-un 
mod deosebtt Crăciunul. 

Copiilor este locul in care copiii 

1 pe 
Crăciun intr-un decor deosebn, impodobn cu 
ghirlande luminoase, unde trona de obicei uo 
brad frumos decorat. Spunem n puteau, pen
tru că in acest an Orăşelul Copiilor arată 
dezolant, sub povara zăpezii. O singură 
ghirtandă impodobea orăşelul iar in centrul 
parcului se afla, pe scena existentă, o colibă 
din lemn unde ar trebui să aibă loc specta
cole. 

este 
crengile rămase de toaleta rea copacilor, 
crengi pe care nimeni nu le-a mai adunat De 
la Gospodărirea Comunală am aflat că s-a 
incercat împodobirea orăşelului dar multe 
ghirlande au fost furate. Pentru că se dis
pune doar de 20 de gardieni nu s-a putut 
asigura paza. Zilele acestea se pare că se 
va impodobi un brad, dar nu e cumva prea 
târziu? Credem insă că cel mai bine este să 

Ieri, la .Me DonaJd•s 

30 DE COPil AU PRIMIT 
DARURI DE LA ApR 

Copiii au primit un meniu Mc 
Donald's şi pachete conţinând 
rechizite şi imbrăcăminte, in va
loare de 100.000 lei. 

~~,_~&i~~~~lăsă~m=~~~ini~esă~~~~~~ 

Iert, Organiza~a Femeilor şi 
Organiza~ de Tineret din cadrul 
Alianţei pentru Romănia (ApR) au 
intreprins o acţiune caritabilă la 
Mc Donald's. Cee două organiza
ţii au oferit cadouri la 30 de copi 
proveniţi din familii dezorganizata 
sau cu o situaţie materială pre
cară. Aceştia au fost eleşi de d-ra 
Mihaela lndrlcă - psiholog şi 
membră a Organiza~i de Tmeret 
ApR, de la Şcoala Generală nr. 1 
şi Liceul Moise Nicoară. 

Această a~une a fost posl
b~ă prin contributia d-nei Rodlca 
Herlo - preşedinta Organiza~ei 
judeţene a femeilor ApR, a d-nei 
Corina Dunda~ - preşedinta . 
Organizaţiei municipale a femeilor 
ApR şi a d-nei Eva Zrlnyt - mem
bră în acelasi partid. La eveni
ment a partiCipat şi prim-vice
preşedintele ApR Arad, 
dl. Gheorghe Chiper. 

'; .. 
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EURO STIL PREMIAZA ABONA TII ZIARULUI "ADEVARUL" . 
Magitz/nele EURO STIL acordă cumpărălo

rilor de mobilă, fn {unile ianuarie !jl februarie 
2000, o reducere de 5% din preţ. Dovedip că 
sunteţi abonat la ziarul .,Adevărul" Arad fn 
lunile Ianuarie !jl februarie 2000 !ji pe baza chl· 
tanjel puteţi cumpăra o mobilă cu o reducere 
de sute d& mii de lei. ' 

. Numele şi prenumele·-~---'--'-

· Chflanţa abonatulul nr. =,_..,=-",.,.-;;=~ 
Veniţi la magazinele EURO STIL din ARAD 
e Piaţa Agroalimentară Vlaicu 
e <;omplex Podgoria Etaj 1 
Alte facilităţi: e vânzărlln rate e transport 

gratuite montaj gratuit 

. \. 

Sineere 
felieitâri 

Consiliul de conducere al 
Asociaţiei Culturale .Pro 
Basarabia şi Bucovina·, Filiala 
• Columna· Arad, urează neo
bosttului om de cuHură Sabin 
Bodea, Director al Editurii şi 
publica~ei .v .. ţa Arădeană", cu 
ocazia zilei sale de naştere, 
suocese literare şi .La mulţi ani 
cu sănătate•, întru folosul 
colaboratorilor săi şi a llie~i cul
turale arădene. 

Pre.edlnte, 
LUCILIA DINESCU 

De precizat că aceşti elevi de 
şcoală primară şi gimnazială au 
rezultate foarte bune la învăţătură. MADifUtA MICflft 

25 DE ANGAJATI Al 
DIRECTIEI MUNCD NU·SI 

VOR PRIMI SALARIILi PE DECEMBRI( · 
Zilele acestea, staff-ul 

DGMPS -Arad a informat ziariştii 
despre o sttua~ fără precedent: 
25 de angajaţi ai Direcţiei (de la 
asigurări sociale) nu işi vor primi 
salariile pe decembrie! 

Membrii Corpului de cootrol, 
ai serviciului de ex~ bugetară 
şi o parte din cei de la Oficiul de 
pensii sunt cei mai năpăstuiţi <fln
tre toţi angajaţii DGMPS-Aradl 
.ca să facem, asta e situaţia" 
ne-a mărturistt dl. VICtor Ne~u. 
şeful Corpului de control. 

Stranie sttualie! Asta dacă ne 
găndim că, mai ales angajaţii de 
la corpul de control contribuie 
direct la fondul de asigurări 
sociale! 

Jn felul acesta, pentni cel 
25 de oameni noi nu putem 
plăti nici asigurarea de sănă
tate fi nici obligaţiile faţă de 
fondul de t"omaj fi CAS nu le 
putem onora". ne-a declarat 

d-na Mărioara Gozman, "'"""''"'' 
adjuOct asigurări sociale In cadrul 
DGMPSArad. 

Explicaţia acestellne<file -
de fapt ne-a dat-o d-na Sanda 
Brebenaru, director general al 
Direcţiei Munco: "Rec11ific:anoa 1 
bugetară e de Aşa o fi, 
dar asta nu ~ să le-o spui copi
ilor celor 25 de angajati, copii 
care ~eaptă cu Sufietui'ta gură 
vllhirea Moşului... . 

O. OPREA" 

TAXELE PENTRU ASIGURĂRILE 
AUTO NU S-AU FIXAT ÎN CI 

R~llî!tJii 
In data de 1 ianuari<j a anu

lui vittor, toate asigurările expiră. 
După cum bine se ştie, primele 
de asigurare pentru răspun
derea civiiă obligal<irie auto se 
stabilesc prin Hotărâre de 
guvern. Faptul Că suntem in 
data de 24 d9Cil!Tlbrie, nu pare, 
însă, să-i deranjeze prea mult 
pe guvemanţft noştri, care ar 
cam fi trebutt să stabilească deja 
aceste tarife. 

.Părerea mea personală este că 
hotărârea va apclrea in jurul 
datei de 27. Iar dacă nu apar 
tarifele la timp, vor rămâne 
multe persoane neasigurate. 
S-ar putea ca şi anul viitor, în 
Ianuarie, să se incaseze cu 
reducere de. 10%. lncă'nu ştim 
nimic sigur. Oricum, Asirornul va 
lucra non-stop dacă va fi cazul". 

In urma măsurilor specifice 
lntreprinse de poli~ştii arădeni, 
a fost indentificat şi incarcerat 
turcul Memet Demir, de 29 de 
ani, care are de executat un 
mandat de doi ani si jumătate 
de inchisoare pentrU trecerea 
frauduloasă a frontierei. 

D-1 Eugen Haf, director 
adjunct la Asirom spune: 

Vonweveni cu amănunte 
cănd se va elabora holărărea de 
guvern respectivă. 

A. BOGARIO 

AVIOANI~LI~ POl'* 
A'I'JnUZA IA AllAD 

In ciuda unor informa~i 
relatale de un posl de radio 
central, care a declarat că 
Aeroportul Internaţional 
Arad a foSt inchis, ieri, 
datorită condiţiilor meteo, 
acest lucru nu s-a adeverit. 
Comandantul Aeroportului 
arădean, dl. Gheorghe 
Udrescu, ne-a spus că: 
,toate pistele de aterizare au 
fost praclicabile, chiar dacă 
au fost acoperite cu o crustă 

de gheaţă pe care am incer
cat s-o îndepărtăm cu utilaje 
speciale. Tn aceste ,condiţii 
tranarea aeronaveJor a fost 
slabă. Inchidem Aeroportul 
doar dacă pista devine im
practicabllă, cănd frânarea 
este zero.• -

In sttua~a In care pista 
este ingheţatâ, coma(!dantul 
aerooavei poate alege un att 
aeroport pentru aterizare. 

f. "ĂSTĂSAC"E 

" AMEHZI-IH PIETE 
1 

Politistii au depistat în pietele ară
dane nlBi multe persoane ca're com
ercializau diverse produse fără a 
avea acte de provenientă a mărfii. 

Spre exemplu, Alineai Dumitru de 
41 de ani, Gabor lanoş de 30 de ani, 
Gabor Veronica Elisabeta de 40 de 
ani - toţi din Arad - au fost amenda~ . 
cu câte 150.000 lei fiecare. 

Luând la purec!lt şi alţi comer
cianţi, poliţiştii au constatat 63 de 
lncălcări ale actelor normative in 
vigoare, aplicând amenzi in valoare 
totală de 4.220.000 lşi, ne-a mal 
informat Biroul de presă al I.P.J. 
Arad. 
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PlitiT6Hr11it 1li 
Rlitiffl\fli D6rtmULUJ 

J, 
(Unnare din pagina 1) , 

Dacă Sfânta Fecioară Maria desclndea din 
neamul lui David, iar Mântultorul, după firea 
omenească, era socotit Jiu al acestuia, după 
natura dumnezeiască n precede, ca Fiu al lui 
Dumnezeu ln&ufl. Se vorbefte de o cheie tainică 
a lui David. lmnografla blserlceascâ o nume!fl& · 
pe_ Maica Domnului cheie a lmpărăţlel lui 
Hnstos. Căutlnd inţelesurUe cetăţii, cugetăm la 
ordine !fi apărare, ocrotire fi prosperitate. 
Pustiirea sau distrugerea unei cetăţi inseamnă 
tocmai stricarea bunelor rândulell. 

Da altfel, Matca Domnului este· Cantată ca 
"Cetatea marelui fmpărat, a'ezată deasupra 
munţilor cereftl" '' care e dusi ,.tn Cetatea 
Înconjurată de ~tlle cele prea inalte." 

Bethleemul oferă o stare superloafi de 
cetăţenie pămlntească a cărei respectare duce 
cu adevărat la dobândlrea celei cere,tl. El este 
pus.ln contrast cu cetatea antici bablloneană ce 
repreZEI'Ilta idolatria '' decăderea 'i care ~mintea 
prin nume fi de turnul ridicat de mindria ome
nească ln tap slavei divine, prin următoarele 
cuvinte: "Hristos Cel răsirit in Bethleem a stri
cat toată in,eliclunea Babilonului.'' Magii de la 
Răsărit ln'i'l au lăsat Inchinarea la cele def8rte, 
in faţa lui Mesia, · 

Frumoasele colinde roinlnefti fac referire la 
cetatea Naşterii Mintuitorului, cântând: ,.0 ce 
veste minunatii La Vlfleem se arată". Din cadrul 
Icoanei Bethleemului nu putem insi a scăpa 
taina nevăzuti, impărtit;ltă celui ce o contem· 
plă, lnsu'i numele cetă~l Na,terll Domnului se 
tâlculefta ,.casa piinii". Colindele menţionaazi 
'1 ele spicul fi cununlţa grtului, cerind pentru 
colfndători pâine sau colac. ln Biserica 
Ortodoxă, intr-adevăr, amintirea Bethleemulul 
este legată de etlmologla numelui. Astfel, intru
parea este pusi in legătură cu darul pe care ni 
1-a făcut Fiul Omului, ca semn al prezenţei Sale 
permanente. Taina venirii lui Hristos este taina 
pălnll, Bethleemul vid.,te că, incă de la prima 
venire a Mantultorulul s--a arătat darul pe care 
Cel niscut n pregătet;te pentru al Săi. Tn casele 
românettl in noaptea stantă a Crăciunului, capul 

familiei presară pe masi seminţe de griu, Iar 
Sub masă pune ftn '' paie, masa devine ieslea 
'' un nou Bethleem, o casia piinii. 

Bisericile fi casele, ca t;i sufletele, sunt 
astăzi asemănat& cu Bethleemul, fiind chemate 
să se pregătească pentru a-1 primi pe Domnul 
măcar ca cetatea de odinioară. lmpodoblnd 
astăzi, atadar, vetrele spiritualităţli noastre 
româneftl. pentru a întâmpina pe Domnul după 
intreaga noastră agoniseală, prin colindătorl fi 
mal ales prin obl,nuiţii intarpreţi al Viclaimulul, 
ascuiU.nd intreaga Istorisire a Nattarll 
Domnului, cu magii ce urmează steaua pAnă la 
pe'tera unde era ~runcul, cu ingerii ce vestesc 
păstoritor bucuria venirii sale in lume, cu Sfânta 
Fecioară 'i Iosif ocrotind Pruncul ce prfmette 
inchinarea intregii lumi. Astăzi, o biserică zidită 
tncă din primele veacuri crettine de către Sfinţii 
lmpăra~ Constantin 'i Elena, străjule'te acesta 
locuri sfinte, unde intrarea rn noul an, două mii, 
va fi încununată de un pelerinaj jubiliar general 
al cret;tinătăţii fi care se va prelungi pe tot 
·răstimpul următor. 

La multe biserici In construcţie, Intra care '1 
noua catedrală arădeani, coborim la paraclisul 
amenajat pentru rugAciune, cu mângâierea că va 
urma in curând 'i suirea 'la altarele mireţe, 
proiectate pe măsura măririi dumnezeie'tl ,1 a 
năzuinţelor cre,tin&ftl. Biserica Nat;terli 
Domnului din Bethleem deţine 'i osemintele 
pruncilor ucit;l pentru a·L salva pe Mesia, 
numărându-se dintre cei' dintii mucenici. Se 
lmpllne,te '' deceniul revoluţiei Române din 
decembrie 1989, Catedrala pe care nădăjduim să 
se a!!feze cupola la sfârşitul ultimului deceniu al 
veacului al XX-lea •'· totodată, la cumpăna din· 
tre milenii, se inalţj ''in amintirea tuturor acelo
ra, indeosebi a tinerilor care s-au jertfit pentru 
crezul, libertatea fi, unitatea poporului romAn. 
Bunul Dumnezeu să ne ajute a pistra mereu !!fi 
net;tlrbltă comuniunea Bisericii, a celei din cer'' 
de pe pământ, spre dobândirea celor de folos, 
mai ales odată cu Praznicul NatterU Domnului 
nostru Iisus Hristos. Amin. 

Pentru asigurarea obligatorie au-to 
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COUND 
CERESC 

Cerul şi-a dese/ris soborul 
- Lerui, Doamne, Ler-
au pornit cu pluguşorul 
Îlfgerii prln.cer. · 

Merg cu p/ugurl de oglilldii 
şi de giuvaier, 
toţi /uceferii co/indii 
- Lerui, Doamne, Ler .. 

'VIIntul suflă cu luminii 
- Lerui, Doamne, Ler
în buhai de lunii plini 
/egiinal în ger. 

Patru heruvim/ cu glllgii 
albă de oier 

· sub feresti coUnde-ndrugii, 
- Lerui, 'Doamne,. Ler-

N-au venit cu grliu ta· 
poartii, 

ci au rupt din ger 
stele mari ca să le-mparti, 
- Lerui, Doamne, Ler-

$i-11 . Florar de roade 
grele, 

- Lerui, D011mne, Ler -
va fi câmpul cer tie sute 
toliinit sub cer ••• 

Numai tu aştepţi în ti11dii, 
- Lerui, Doamne, Ler
suflete ce n-ai colindă 
şi nu ştii Prier. 

Nici un cânmc tdb 11u vine 
fâlftiind mister, ·· 
cu o stea şi pentru tine; 
- ~rui, Doamne, Ler-

' RADI,.I GYR 

Nil cu mc1 un riu 
Ci IHidUC JH! DUIIIIUZJ!U 

Mititel fi·nfiif<(<l 
Curge mirul de pe eL 
Ftqa dalbă de mitasi 
DUmnezeu in astă casă. 

.AB'f· 
sTUDIO "VIFLAIM"· SPECTACOL 

y V 

DE CRACIUN, CU MIŞTI 

pe care 
trăim fac ca spiritul Crăciu
nului să fie tot mal greu de 
regăsft. Trupa de teatru ART 
STUDIO, prin spectacolul 
Vlllal-. realizat de Ioan Peter, 
a reuşit, să reconstituie 
această datină, ap cum ara ea 
intr-un sat din Maramu~'!:.!: 
inceputul acestui veac. 
este povestea natterii lui Iisus '1 a morţii lui Irod - prezentate 
pe scena sălii Studio a 
Teatrului de Stat cu umorul, 
bunul simţ şi zburdilnicla ca
racteristice teatrului popuJar. 
Ceea ce încearcă Ioan Peter in 
spectacolul său este să se 
apropie cit mal mult de aute~. 
tlcltatea originalului, prin cos
tumele - mătti de draci ale cre
atorului popular Vasile Şuşca, 

ritmurile de toacă 
li ve, pe scenă in· 

NGfterea 
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jale al 
extraordinar da Adriana 
Agrljan. După doar zece 
repetijH, actorii trupei ART 
STUDib au reu,lt din nou si 
creeze un spectacol care poate 
fi oricând reprezentat pe o 
scenă profesionisti. l-am 
remarcat de data aceasta pe 
Bogdan Mo' • jucăUf şi candid 
in rolul lngerului, pe. Mariana 
Tofan (talpa iadulul), Izabela 
Cotescu fi Cătălin Herlo 
(Draci) - plini de vervă '1 de 
nedisimulată .pasiune In 
Intruchiparea riului. In 
incheiere, ne-a oferit un 
gram de coiJnda corul 
Monţia", _Condus de Gheorghe 
Fluera,, · 

· . . CflT;iLIHfl LfiTU 
Foto: OHOIUU FELEfl 

IN SEARA -DE CRACIUN 
Aflll'ă ninge liniştii, rn casă arde focul; 
1111' noi pe liingii mama 

stând, ' . 
Dlmtult uitllriim jiiCIIL 

.. E 11oapm, Jl.atul e fiicut, 
Dar cme să se culce? 
Când mama spune de 

Iis.us . 
Cu glosul rtll' şi tbll«. 

Cum s-a n4scut Hristos 
înfrjg, . 
· In ieslea cea săraci, 

. ' ~ 

., 
·. 

TRADITIA 
DOBASilOR DĂIHOIE DE SECOlE 

1 . 

. Cum boul peste el s'!fla 
Ciildurii ca sii~i faciL 

Cum (III .~liit la ieslea 
lui . · 

Piistorii de la stiinii 

' '. 

Şi îngerii cântând din 
cer-, 

Cu flori de mlir în 
-mână. · 

GEORGE COfBtTC 

·' 

lllb6 . ,_ .. 
Mof Cr6dun ca IPaiata' 

plinli . . 
Vedd :il6p6a lllit de dzuo- .. 

ale 
m copil6riei ...._ . 

.· llzi ... noi In ... le-~ 
16 ' . 

. 1'0816 """"cu lumin6 
eu colln<le :si cu cânteC . 
~ cu Cl'lli, cd6!i de -

- ' a cobori ~-n KZinl a:sta 
llol blitran de gânduri 

·"""" . 'fo!i le-~ptli-n ..at la 
mine. 

llufe ... da-te, ; . mo, . 
Crliciund 

. ,. __ -· 

-- ' -

. . lle QU !i-<>li paie mân4 
l'n:d fi pe IA c:m5ll ROD:i-· 

11'4 
' · l'u. mlicDr o I'Dzli-n :illllot ·; ; 

t. - pe fereDlilril. . 
OCTAVIAN GOGA' .. 
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Prăznuită in fiecare an pe data de 25 decembrie, 
Na,terea Măntuitoruiui este de departe una dintre cele 
mai importante sărbători ale Bisericii Ortodoxe. Din 15 
noiembrie de ciind se lasă postul cuvenit acestei sărbă
tori, după fiecare liturghie sau după fiecare vecernie, 
românii ortodoc'li cântă câteva colinde. Această tradiţie 
se pierde in negura timpurilor, dar se reia an de an cu 
aceeati inălţare spirituală. Colindele sunt florile evlaviei 
crevtlne, pe care sufletele române'ti ale veacurilor tre-
cute le-au adus ca prinos Domnului... . 

In preajma Crăciunului, dar mal ales In Ajun, se manl' 
festă tradiţia colindatulul. Cu mic cu mare, In grupuri con· 
stituite, românii 1,1 viziteazi prietenii, rudele fi nu numai. 
li vizitează, îl ,.colindă", se cinstesc cu ţuică fiartă, cu vin, · 
cozonac! cu produsele porcului tăiat de lgnat. 

\ . , 

·"./ 

' 
de Crăciun 1inbracă forme 
extrem de variate dar, 
Inainte de a aborda această 
problemă, trebuie să punc
tăm două tradiţii care se 
inscriu intr-o mai largă respi
raţie universală. • . 
. POMUL DE CRACIUN, 
de fapt un brad Impodobit cu 
betealâ, globuri, luminiţe şi 
dulciuri se găseşte In casa 
fiecărui crestin. . 
MOŞ CRĂCIUN, imbră· 

·cat ca atare, vine din Nordul 
tridepărtat pentru a apuce 
daruri copiilor cumintţl. 
Daruri care, îndeobşte, se 
pun sub·pomul de Crăciun. 
Pentru a răsplăti dărnicia 
Moşului, copiii preglltesc fel 
de fel de căntece şi poa;Oi. 
' Revenind la collndatu.l 
efectiv • obicei destul de 
consistent astăzi in zonele 
Săvârşinului şi Hălmagiului • 
trebuie să men~onăm faptul 
că această tradiţie depaşete 
ca vechime 1500 de ani. 

· Originea o· gilsim In. 

~~z~n~~~~~=1:u~! ~~~Ş~~~:~ 
Mântuitorului se. ajuna, se 
citeau tn Biserică .Ceasurile 

DudlbanC:f>: . 

i cum ma 
sunt cunoscute, ,Ceasurile 
Tmpărăteşti" (deoarece par· 
ticipau şi împăraţii, iar la noi 
domnitorii cu toată curtea), 
apoi slujitorii Bisericii 
mergeau din casă In casă 
cu icoana Nasterii, pentru a . 
vesti praznicui de a doua zi. 
Evident, câotau cănteca de 
preainăsire a naşterii 
Măntuitorului .(colindele de 
astăzi). . 

OUBAŞU • iată o tradiţie 
care se manifestă şi astllzi 
tn zonele de deal. şi de 
·munte ale judetului Arad: 
Căpâlnaş, BirchiŞ, SăvârŞin, 
Roşia, Hălmagiu etc .. 
. De ce numai aici? 
Deoarece acestea sunt zone 
de vânatoare, unde exista 
piei pentru confectionatul 
ilubelor şi multe dintre co· 
Unde se referă la actul vănă
torii: "El s-o lăudatu/ 
Mlrea-1 .bun bărbatul Că o 
săgetare /Cerbul sus la 
muntef\ -... 

Dupa c·um 'se poate 
vedea, limbajul colindelor 
este arhaic. O dovadă In 
plus a vechimii acestora. 

ŢURCA sau CAPRA este . ' ' ' 

popular de iarnă (cioareci, 
cizme, 'ŞUbe şi căciuli 
lmpodoblte cu beteara şi, în 
anumite zone, cu eate o 
pana de fazan) şi sunt orga· 
nizaţf milităreşte: pe !ref 
grupe, comandate de un 
căprar. Val, gradele mai 
inalte aparţineau nobilimii ... 

De obicei, dubaşii fac 
repetiţii cu o lună Inainte, ln 
casa unuia dintre ei (gazda 
dubaşilor), pentru a 1nvăţa 
colindele pe de rost şi să·şi 
omoganizeze vocile. . 

bupă ce au plecat la co
lindat, in faţă este ţurca 
(capra), urmează căprarul şi 
cele trei şiruri de duba'Şi. Tn 
spate este muzica şi ~n om 
mai zdravăn ·care poartă un 
sac pentru daruri. IntrA din 
pasă în casă şi interpretează 
colindele care se pretează 
(a flacăului, a. fetei de mâri· 
lat etc.) sau pe cele pe care 
le comandă gazda. 
Colindele sunt răsplătite cu 
fel de fel de daruri: 

spe cozonaci, cărna~. ţuică, vin 
dubaşilor. Un om se sau chiar bani pentru plătitul 
maschează .cu· ţesături muzicantilor. De la o casă la 
împodobite sau cu piei, alta, muzicanţii cântă .melo
capul imitandu·l pe cel al dia dubelor·, iar dubaşii ţin 
caprei, cu două bucăţi de ritmul _bătând pe duba 
·lemn in locul gurii şi care se (tobe). . 
izbesc unele de altele, Dimineaţa; dubaşii par
acţionate printr-o frânghie. ;ticipă la:sfânla Liturghie de 
Mânuită ·de Ofll, capra. ·crăciun, apoi, de la Biserică 
poartă ritro.ul cantecelor, tot satul merge la Căminul 
exislând ~i un dans specific. Cultural;und"e ineepe balul. 

Dubaşii· pornesc In ajunul 
Crăciunului să colinde prin. DORO Sl"fKI 
s'at. Sunt Tmbrâcaţi In port Foto: VIOitEL KOSCf1 
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.Un impresionant timp. 
de ..a...· 1 ...+ ' . . ····. mana convo.utre s a;).ep,are .'\;,. ·. . . . :· 
Calendar cu blori1m, ceas ; ·1.una cadouritor poate ta linl:l 3.lunlt ·.· , . . .. 

analogic cu alarma,.· .. 
Cronometru~ Calculator 
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• Dac:6 te abonezj la Dialog 'in decetnbrie, primeşti 

3 kri de abonament gratuit, . :: 
la oricare Jip de obonament Dialogi .~ . 

ROMCOM · ··· d · • Telefoa1e la preţwi excepţionale! Ara ,·. .c ••• 

$ Poli g6şliga unul din cele 10 premii de câte · 

str. Eminescu nr. 3 100 de milioane, todou c1e 1a Dialogi 
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Premierul Mugur lsărescu a 
adresat cetătenilor, cu două zile 
inainte de sărbători, un mesaj in 
care urează "Crăciun Fericit", dar 
spune că "guvernul nu poate să fie 
·un M?,_Ş Crăciun şi nu are un sac de 
darun. · . 

lsărescu a declarat, ieri, după 
şedinţa de Guvern, că "guvernul va 
lucra cu lata spre tară", intentionând 
să soluţioneze problemele care 
lrămintă societatea românească. 

"Sunt convin$ că avem multe 
resurse nevalorificate. Principala 
noastră misiune este să identificăm 
aceste resurse•, a adăugat 
lsărescu. 

SESCUMPFSm 
' CUlUM1JL ELECIIIC 

Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti si 
Consiliile Locale vor 8ve'a 
sarcina ca, incepand cu 1 
ianuarie 2000, să colecteze 
impozitele, taxele si alte 
venituri locale, oper8tiune 
realizată anterior' de 
Ministerul Finantelor. 
· Astfel, până la 31 
decembrie 1999 autoritătile 
administraţiei publice locale 
vor prelua, pe bază de pro
tocol, de la unitătile fiscale 
teritoriale ale M;'nisterului 
Finanţelor, exercitarea 
atribuţiilor privind stabilirea, 
constatarea, incasarea si 
urmărirea impozitelor Si 
taxelor locale, informează 
un comunicat al Ministeru-
lui Finanţelor. • 

Operaţiunea de pre-

în vedere ·1 

dare-preluare s-a realizat, 
până la data de 15 noiem
brie, in procent de 95,2%, 
restul actiunilor urmând a fi 
incheiaie" pînă ia 31 
decembrie 1999. 

Transferarea sarcinii de 
colectare a impozitelor si 

.taxelor locale de la 
Ministerul Finantelor către 
Consiliile Locale se va rea
liza conform hotărârii de 
Guvern 333/1999 privind 
aprobarea Protocolului
cadru şi' a acţiunilor de 
predare - preluare a 
exercitării de către · 
Consiliile Locale si Consiliul 
General al Mu'nicipiuiui 

. Bucureşti a atribuţiilor pre
văzute de Legea 189/1998 
privind finanţele publice 
locale. 

Preţul energiei electrice va 
creşte, din luna lai)Uarie a anului 
viitor, din cauza devalorizării mo
nedei na~onale, a anUnţat, ieri, 
Tudor Şerban, directorul geneml al 
CON EL 

gaze naturale, este posibil ca . i Arad, 

• Actualele tarife nu se mai pot 
men~ne la acest nivel şi io ianuarie 
va trebui să vorbim de o ajustare a 
acestora", a spus Şerban. 

urmAtoare presiunea gazelor sa fie sub cea normală. aceste conditii afi.. 
mentarea consumatorik:>r nu se va putea face la-paramebi corespunzători. 

Rugam abona~i SC Dislrigaz Nord SA Surursala Arad să supravegheze 
în permanenţă aparatele consumatoare de gaze naturaJe pentru evitarea acei~ 
dentelor. Tn prezent se intreprind toate demersurile necesare pentru reme. 
dierea situaţiei. Cerem scuze abonaţilof ~ penlru neplllcerile produse. 

. Director, 
· Ing. Nicolae Alexa 

(SARBATOAREA POMUlUI DECUCIIJN llfiMAII: 
V~o • '>>'-" •_ m<:.'•• ------,,_-n••w-o-~ ··••'O~e- ''"'~"•" 0 •"~• 0 -_,-.;:j 

fv.tarţi seara, in faţa Crăciun", din care nu au lipsit: oră, au câştigat .câte 500.000 de 
inrepnnderii IMAR, pasle 100 de cadouri le, tombola si colindele lei fiecare. 
copii I-au aşteptat pe Moş Interpretate cu atâta bunătaţe Valoarea totala a premiilor şi 
Crăciun pentru a le aduce daruri. sufletească de Rapsozii pachetelor de Crăciun a depăs~ 
Sindicatul Uber din S.C . IMAR S. Zărandului, conduşi de Petrică 200 de milioane de lei, SindicahJI 
A. (preşedinte Virgil Culda) a Paşca. Uber din S. C. IMAR S. A. dorind 
organizat, ca in ultimii ani, un Prin trageri ia sorti, 60 de Cl!. şi pe viitor să organizeze astfel 
spectacol sugestiv intitulat membri ai Sindicatului Liber din de surprize ptăcute membrilor săi. 
.Sărbătoarea . Pomului de cei 1829, căi numără la această D. satiDOit 

BOLAANULUI 
2000 

. PREMII DE 
150.000.000 LEI! 
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::~~~~~~~~~~ti:~·~~~~ .. :,a~~~~~~f.~~v~oi re~u~·s~i,··~i"~ocietatia·~; 

pr<>mlptitudine si profesiona-· redeveni ceea ce a fost, 

De puţin timp ASIROM-ul 
Arad are in conducerea sa un 
nou director. IANOS BOROŞ 
a câştiga! prin concurs 
această funcţie şi se pare că, 
la ASIROM, deja rezultatele 
incep să apară. Dacă in urmă 
cu câţiva ani ASIROM-ul îşi 
pierdea clienţii datorită unor 
defecţiuni in relaţiile cu pu
blicul azi totul pare schimbat. 

partea 'aceluiaşi per- ·foarte puternică in asigurări. 
sonal care lucra si atunci. Dar - ASIROM-ul a rămas tot 
despre toate acestea d-1 cea mai puternică şi 
lanoş Boroş ne-a răspuns la recunoscută pe piaţa euro-
căteva întrebări~ peană? 

- Domnule director, e - Da. Dispunem de un 
greu să conduceţi cea mai fond de risc de peste o mie 
mare societate de asigurări de miliarde. ASI ROM-ul se 
din judeţul Arad? regăseşte pe piata 

- Este! Cred că aici, la românească in procent de 
ASIROM, se poate schimba 0 48%. Toate acestea ne 

situea,ză pe primul loc In 
mentalitate de vechi România intre societătile de 
functionar intr-una de .munci- asigurări dar şi in Europa 
tor". 'Muncitor de a munci nu unde avem contracte 
să aştepţi prin efectul legii încheiate cu cele mai mari 
realizarea unor venituri. societăti similare nouă. 
Concurenţa ne obligă să ASIROM-ul este membru in 
acţionăm altfel decăt se făcea BIROUL INTERNĂTIONAL al 
inainte de '89. ASIGURĂRILOR. Personal 

- De la venirea dvs. in am gânduri mari in vederea 
această funcţie personalul dezvoltării ASIROM-ului. Veti 
societăţii a cunollcut vedea in 2000. ' 
schimbări? · - Acum, la sfârşit de an 

-.Nu şi nici nu am venit să ·ce le transmiteţi arădenilor? 
schimb personalul. Vreau şi - Noroc, sânătate şi un 
sper să fiu inteles, doresc să călduros La mulţi ani! 
schimb modui de lucru. Dacă rtiCU CO)OQIIUI 

LIBERALII ARADENI AU 
ARUNCAT UlTIMA 

"SăGEATĂ'' DIN ACEST AN 
Ultima confennţă de presă PNL a acestui 

an ""' desfăşurat ieri, cu Incepere de la ora 
11 ,00. Slaff-ul liberal, in frunte cu deputatul 
Titus Gheorghiof Şi Valentin Paul Neamţ a 
adus in discuţie măsurile de relaxare fi~lă 
promovate de către Ministrerul de Finante. 
Deputatul Gheorghiof ne-a anuntat că e~te 
foarte posibil ca termenul de 1 ianuarie 2000 
pentru aplicarea impozitului pe venitul global 
să fie prorogat pentru 1 ianuarie 2001. 

s. 1'0DC)QI 

' mijlocul copiiloi- de la Centrul 
,Plasament Nr. 1. Au fost aduse ajutoare constand fn ali
mente, fructe, hăinute si scutece in valoare totală de 28,5 
milioane de lei. În nUm'ele celor 220 de copii, conducerea 
leagănului mulţumeşte Crucii Roşti-anldene.peniru·acest 
gest 

..Tn preocupările noastre din fiecare an intră ajutorarea 
copiilor instituţionalizaţi. Săptămăna trecută am oferit 
cadouri şi celor din Petriş şi Vllrădia. Este un obicei bun pe 
care ar trbui să-I urmeze şi mlliardariiR ~ a spus Gheorghe 
Constantin, preşedintele filialei judeţene Crucea Roşie. 

D.DU'fU 

Cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă 
S.C. A TIC ARTEXIN GRUP S.A. 

~· _ .. 

'"' 

· urează tuturor colaboratorilor, 
partenerilor de afaceri, . . • 

onoratei clientele · ·. · ' 
CRĂCIUN FERICIT \ii tradiţionalul 

~··· 

, LA MULŢI ANII 
Director, 

GHEORGHE VELOVAN 
(4808729) 

Cu ocazia Crăciunului si a Anului Nou 
' TE1UUt . ' ' 

! • 
..--.. l 

tii) l 
--~ 

Vă aşteaptă premii de milioane, în fiecare lună a Noului An, cu produsele mM 

NUMAI CU "fDUUt CÂŞTIGI DE DOUĂ ORII 

\. 

··'-" . 
l-: 

--... ~··-· 

'~ .. · .,_ .. 

J 

1 

'1 .. , 
. ·i 

' ..... 1, 
.; 

' 1 
. ·.~.· . _.:~~ 

~ 
-.. 1 

..... ·. . .. - ~~1 

'1 
"! 
J 
J 

--'o---c~:.·'~· ---'--~~----;;:-- ' ~ 
·+' .- J . ~·-

···-, . '- ----. . -< 
. :,;. :·;:" -:". . -

n zms • r/P'nn'< ·· z tr cr .. 'r ,/;-;:mr TTw ·d 

. ~~· . .-.:._. 

s -, Sr 



; 

,., 
• •. t ' 

~ >: 

,, 
1 . 

1 ' : 

1 <.'· 
1-
! 

; 

, . . ·.--

,-1~ 

\ 

• 
--~~- -~~ 
~'"l 

··-

':N .• • .. ., ·~ . 
\\ . .; _:, , 
1; ·:: -· ;.~ 

1'.' : '- i 
\ ...... 
:~'""; ... 

; ( 

.-.. . . 
·_, 

.' 
,. 

•, 

, . ... : - · 1 

1 

' 

i • · 
. -~ . 

\ ,; L 

. ,._ ,_ 

:- :- , · 
'• 

:, ! ... , 

.. . 

, 

. ,, 

, . 
~ .' . ' 

.. 

. ", . .. ··-

l 

' 

-' -

-, _: 

:. ". . . ·-.:. . ~: 

.. ...... 

_.· 

-,t 

.· .• 
.• 

} 

. ' · 
1 ~~ • • • · .. 

·_ ...... 
' ··r 
- .. ~ . 

! ·:·- ~-,: ; • * :'\'• ,.:_~:: _-.:) .. :-', 
-~- • •• <1 -~ ..... 

.'' ,. 
! , .. _ ' 1 

1· • • •'\ ' ~ 

... -.. 
·-· 

... 

.-

·1 
J 

"Y 

' ·~ . 

"'' .•t': ) 

. ::. ·;_-. 
.". _ _ 

2 .. ,. -
~ --

0 
o 
O ; . ·-· 

. , 

... \ - ~ 

-~ 
! , '!,• 

-· 

-... 
. : . 
·· ... 
-~ ( 

J. , 

..... 
'• .. ~ -

: · 

' . 

1 

·' ' 
~ .. ~-' . 

' · 
--.· 

,.,._,r: 
1: , c 

'• .', ... . .... 
~~ _· ., 

. .-
( 

.. SARBATORii .. 

, . 
·-' 

F 
IÎ; . 

:~ ; . 

ERICITE! 
-- -~, 

1-

:g~~::~:~~ ~ ~~~-: .. -. ~~\~,~ 
%;.1'1;:1 _ : ':1y\·:·\\~\:\\ 1 : : ;' ; 1: 

' 
' 'f' • 

.::-· .. ·.· 

·' ._,. t 
-.. .,.__-

.- .. 
' .-

.\-

• ! 

·~_ ; 

~~ ;,. 
. ; ~~ 

·-· 
' >., 

~ .. -. ~-~ 

LA. 
} 

1 

--

MULTI'. . .... . 
, ' 1 .. 

,i· ':·~ 
;'.i' 

~~~·
\-l 
; ~-

, , ._, 
, ~~ ,,_ 
,.., ... 
. ~ .. ':' 

tt··~:t=,··tl 

~~-~t .... ·. · l ~ =-t l ~w:u~~ 

/ 

,- . 

ie ca Sfintele Sărbătorit,.~. 
de iarnă să vă aducă ::~· 

••••• , belşug pe masă ·.:~:. 
si liniste în suflet. ~:~:· , , ... • •. •,1 

Tot ce va doriti · '·:~· ' .. ' 
să se împlinească ;;.~: 

.~:\ şi visele vă fie faptă.. . ;~~ 

.~:: Un Crăciun si un An .. :.~~ 
:i;~ ou fericit cu sănătate s~~:: ., . _, . ' ,. 
·:::'"ote buna, cadoun multe;.,~:· 

' . . ; , 

' , - --. _, 

. ·-\ -' t ··-· 
'• 

1 . -.::-:; . , : . . , 

r • ' . •• . . ·'• * ··•. , . , . . ·. 

1 4t - . l 
f ~· •edttl ~ t' .' 1 . #--"~l ' 
i - ~./-J.-j~t _· t ' ..... · "--_ :,' i 

~:; si colindători la usă! ;:·:: .. •:. ' ' .:•.-
'•'·· . - - - ~.'•' 

,• .. .. 

.,_ 

' ,; 

'-· ' 
: ~-

1· 

' .. 

" 

! 

,. 
! 

•. -

., 
. _ .. . . . 

~ 
. 
. 

' ~.'· . . ,..: . . :·- . •, 

•' .... ·.-
,- . 

·, ~ 

\ ·', .· .· ' 
:_,, ,; ... . : 

.... ,. 
-!. ' ~ ·. 

* 
.. ·-'· 

, • . ,._ .• ·. - .:. 

' - ,f ' ~ . ' -. • . .. •i , 

. ~ ~ 

1; . .• 

-" 

.. : -~ 
. 

. .l 
-. 

. : · · . 
; 

1 

' . 

; .:.. . '. ~ 
_, 
-.. · 
,,. 

.. . .. . 

!'• '"b 1 -{f' ~ . it ; • ; .. ) -~ . . , S ,~ . ~- . <_ _< . • V · Q . ~ 

· ,.." , I t. , . 

t ·' 
'1 

~: 

\ -···· 1,4 ,~ 1. - ... ~- - : . -.. : . ' " ? .,: .. . .., 

/ 

. '• 

· '"· 

· .. 

. ' • . . ~ ' 

· · ' __ ; _ 1 .- . ·.-· - •: . _ Director RTV Arad, t 
< ~ ·, · f , · . · Ing. Alexandru Moţ ~ . _:. -,4.,~4"4~4"4~-4it 1· 1 

: -:·. ' . • ;-- .~'\.,:,~; )'] ~ 

L: --. 
. -~. .. ... 

~-

Deoarece fiecare • . 
·· . ·, 

~.- - . 
picaturi conteaza 

" l -~ • . J . . o • • \ • 

~f< 

·-·. ,, ' 

vă invităm si ·r,;··anui200o 
1 

. ·_ :· . să economisiţi -.· ;1 ~-
cât mai multi bani la "cizmă". · · 

1 

·, :- -.: Cum? 
ajutorul contorlzăril individuale 

, : a apei fi căldurii! _ .:, * ., . 
. ... .. . 

.; _, , 
- ~ · : ·_ ·' 

,-
·.• 

' 

·" ,. ,. 

- ~ 
. .. · 

: ·i 

~ . 

-; .. ·~ 

:} 

. l ; 

;;:~~~. ;, -~ • - ~-<_. ·· ·\ · .... : ~ ~. ~ .• ;~' ·--~· ·~ .• ... t 1t • ~ . !:? :~ Y "' 
511'.~ -...- 1"\o:. , .• -. . ~ -- . - ·-· · " _. _ _.,_ _:&,;. __ , .. t .•. " . ... . ~. 

! 

' ...... ~ .. . .. • : .::: 

.~ ... ; "': . .. "'~· · · 

'1'"~~~~~:~~.~~g~~~.:~l 
It jurişti, prietenilor, tuturor colaboratorilor J./ ttf. 

-4il cunoştinţelor, c a sărbătoarea Naşterii 

1 
.. Domnului şi.Anul Nou să aducă multă sănă· 

t ate, bucur!f ~; 'fmplinima tuturor dorinţelor şi ' 
Jt t!"o;.:/ţlonalul , _ tf. 
..... ,,LA MULTI ANinl t 
1
... · BIROU L NOT ARiLOR PUBLICI 

Moţ Angelica 
· Clola Maria 
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i] T\'R 1 
7,00 Matinal national 
8,00 1VR laşi • 
9,05 Fantasticul Pee
Wee • aventuri, SUA, 
1987 
10,30 Desene animate 
11 ,00 lVR Cluj-Napoca 
12,05 Ma,tenlrea- s., ref. 
13,00 1VR Tim~ra 
14,00Jumal 
14,15 Tribuna partidelor 
parlamentare 
14,45 Scena 
15,15 Colţ alb - aventuri, 
SUA, 1991 
17,00 Vine, vine, Moş 
Crăciun! 
17,55 Oraşul lui Moş 
Crăciun . • 
19,10 Spectacol Disney · 
pe gheaţă 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 Colindăm Domnului 
bunu' 
21,25 Ştirile de sâmbăta 
asta 
21,55 Ave Marfa • con
cert Andrea Bocelli 
22,55 Jurnalul de noapte • 
Sport 
23,10 O seară de poveste 
0,10 Cursa către succes 
·comedie, SUA, 1993 

:~li ,\iQJ,( 6 J ;pg,m1,m:11 
10.00 Universul misterios aJ 
lui Arthur C. Clarke 
10,30 ADN-ul In boxa mar
torilor 
11 ,25 Automobile In top: 
Mercedes Benz 
11 ,50 Povestiri despre 
supravieţuire in Australia 
12.20 Dincolo de anul2000 
12,45 Iceberg 
13,40 Pasul urmator 
14,10 Succes. John Glennl 
15,05 Noi descoperiri 
16,15 Momente cruciale ale 
Istoriei: Asedul Constantino
polului 
16,40 Primele zboruri 
17,00 FlighUine 
17,35 Aventuri la pescuit i:u 
Rex Hunt 
18,00 Supravlaţultorll 
18,30 Discovery astăzi 
19,00 Echipa timpului 
20,00 Dincolo de anul2000 
20,30 Construcţii din fiare 
vechi: Barce 

~-TVR 2 
7,00 Mlimedia • ret 
7,45 Obsesia - rei. ' 
8,30 CUrier de 3ITibe sexe • 
rei. 
9,15 Cere pe care· rei. 
10,00 Umbl străine: spaniolă 
10,25 Veni, video, viei· rei. 
10,40 IVca lui Noe· rei. 
11,15 Turnul de control· rei. 
12,00 Anintiri tăinutte ·rei. 
12,55 La noi, la români (1) 
13,25 Toţi. împreună 
14,25 Un secol de cinema 
15,15Tradiţii 
15,50 Desene animate 
16.20 La noi, la romani (11) 
16,55 Portretul fermecat· f. 
aventuri, Rusia/China, 1999 
17,45 cantece de Crăciun 
18,20 Care pe care 
19,00 Se Tntamplă acuml 
19,30Ştiri 
19,40 casuţa poveştilor 
19.45 Interviu cu Moş 
Crăciun 
20,15 Atmosferă de Crăciun 
la Univernal Studios 
21,05 Cu colindui In 
Maramureş 
21,20 Mai vine Moş 
Crăciun? - telefantezie muzi
cal""moristică 
22,50 Cranbenies In ccncert 
23,40Ştiri 
23.45 S-a născut copilul 
sfant... - colinde din 
Maramureş şi Bucovina 

IE'P!!I!I;IQil 
8,00 In lumea anJmalelor 
8,55 Pacien~ lui Hany 
9,50 L.aasJe - s. 
10,45 Povestiri de la grădina 
zoologjcă 
11 ,40 Medic de anlmele • 3 
ep. 
13,05 Ultima speranţă .a efe. 
fantutui african 
14,00 Salva~ şi salvatori 
15,00 Reportaje de la grădina 
zoologică 
16,00 Haml Voaţă de cAlne· 2 
ep. 
17,00 eazurlle judecătorului 
Wapner- 2 ep. 
18,00 Medic de animale • 2 
ep. 
19,00 Spectacolo d naturii 
20,00 Salva~ şi salvatori • 2 
ep. 
21,00 Africa nelmblânzita 
22,00 v .. ţa printre feline 
23,00 Tigrii mAncători· de 
oemenl 
0,00 UfliBI1I8-. dac. 

~PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro TV 
eal tău! 
10,00 TAnir fi nellnlftlt • 
rei. 
10,50 A doua f8nsă- f., rei. 
12,30 Superman - d. a. 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi · 
13,05 Babyton V- s. 
13,50 Ani de liceu- ep. 79 
14,15 Miracolul tinereţii -
ep. 79 
14,45 Familia Bundy.- ep. 
242 
15,15 Nisipurile din Mlami
ep.41 
16,10 Tlnăr fi neilnlftll
ep. 904 
17,00 Stirile Pro TV 
17,15 Stirile Pro 1V Arad 
17,30 'visul puterii - mlni
serie-111 
18,30 Dăruieşti şi Cilştigil 
18,50 Chestiunea ZJ1ei 
19,00 Ştirile Pro 1V 
19,50 Chestiunee zilei 
20,00 Gravldul - comedie, 
SUA, 1994, cu Arnold 
Schwarzenegger, Danny de 
Vrto, Emma Thompson 
21,55 Ştirile Pro 1V · 
22,00 Chestiunea zilei 
23,30 Concertul de la 
Vatican 
1 ,o o Singur acasă il • 
Pierdut in New York- corn., 
SUA. 1992, cu Macauley 
Culkin, Joe Posei 
3,30 Christrnas in Viena 

a· BlD.\PEST.\ l 
1 ' ·' 

6.45 Lumea satului; 7,00 
Magazin matinal; 10,05 
Unde? Ce? · mag.; 10,30 
Mamă do schimb • .f. 
Franţa; 12,00 Atmosferă de 
Crăciun; 13,00 Magazin 
informativ; 13,30 Interviu; 
14,20 Sfarşitul lui 1999; 
15,15 Advent la Solymar; 
15,40 Răţuşca urată • d. a.; 
16,55 Steaua de Crăciun ~ 
marionete; 17,25 Crăciunul 
lui Garfield. d. a.; 17,50 
Surprize de Crăciun pentru 
copii; 18,25 Gală de operă; 
18,35 Muzică de Crăciun; 
19.05 Unul pentru altul; 
20,05 Crăciun in cer ~i pe 

'' pămant; 21,00 Micul Lord • 
f. Germania~ltalia; 22,35 
Concert de Crăciun; 23,35 
Mesajul locurilor sfinte • 
Bethleem: 24,00 Slujba de 
la Roma ~ in direct; 0,55 
Misa de Crăciun 
Esztergom 

<li, 

PROGRAME 'I'V • 
~TV Af:ASĂ 

5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Iubire sfântă • rei. 
6,45 Dragoste '' putere -
rai. 
7,15 Acasă la bunica • rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor· rei. 
8,15 Pentru Iubirea ta.· s., 
rei. 
9,00 Inger sălbatic - s., rei. 
10,00 Luz Clarita • s., rei. 
10,50 Angola· s., rei. 
11,45 Nimic personal· rei. 
12,30 Magazinul do după 
co~- f., rei. 
14,15 Viaţa noastră - uiti· 
mulepisod 
15,00 Dragoste fi putere
s. 
15,30 Iubire sfinti· s. 
16,30 Luz Clarila- s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Pentru Iubirea ta •S. 
18,30 Angela - s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica -
reţete rulinare 
19,45 Desene animate 
20,30 Inger sălbatic • s. 
21,30 Darul de Crăciun • 
colinde, extragerea aparta· 
mentului 
22,25 Vremea de a~ă 
22,30 Spectacol de Crăciun 
cu Kenny Rogers şllnvita~i 
săi 
23,30 $-a născut pruncul 
Iisus • dramă, SUA, 1978, 
cu Madeline Stowe 

LSl:1mD1 
10,05 Sărbători fericite; 
11 ,00 Din arhiva MlV; 
12,05 Viitorul faunei 
africane - doc. 3/1; 13,00 
Clubul trei dorinţe; 14,00 
Magazin infonnativ; 14,35 
Emisiune pentru copii; 
15,35 1100 de ani in cen
trul Europei - ref.; 16,05 
Copilăria Jui Hristos; 
17,35 Casâ maghiară; 
18,00 Ungaria 2000; 
18,35 Atelierele secolului; 
19,00 Poveste de 
dragoste - f. SUA; 20,30 
Desene animate; 20,45 
Interviu; 21 ,35 Crăciun in 
cer şi pe pământ; 22,30 
Oameni pe pa)lftl - f. 
Ungaria; 24,00 Slujba de 
la Roma in direct; 0,55 
Misa de Crăciun 

fll!!ii,U'fii:\A 1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 Stiri 
10,15Ănlmalshow-.s. 
11,00 Colinde ' 
11,30 Desene animate 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Un alt fel do 
Crăciun • dramă, SUA, 
1996, cu SheRey Long 
15,00 Răsfăţata • s. 
16,59 Decennlum 
17,00 Ştiri 
17,20 La mulţi ani, Vouă! 
17,25 Capcanele destinu
lui -ep. 8, 9 
18,59 Decennium 
19,00 Obs8!V8tor 
19,55 La mulţi ani, Vouă! . 
20,00 Nopţi albe in 
Seatlle • f. dragoste, SUA, 
1993 cu Tom Hanks, Meg 
Ryan 
21,59 Decennium 
22,00 Observator 
22,25 La mulţi ani, Vouă! 
22,30 Vdamina v ... Veselia 
23,00 O, ce veste mi
nunată! 
1 ,00 Concert ·Eros 
Ramazotti şi prieteni 
2,00 Răsfăţata- s., rei. 
3,30 Capc;mele destinului 
-rei. 
5,00 Dallas - se 

~TV-:! 
7,00 S~a născut Mân
tuitorul; 7,30 Magazin 
matinal; 9,20 Desene ani
mate; 12,50 Un copil 
numit Hristos - f. Italia; 
14,35 Osul căinolui-mi· 
nune - f. SUA; 15,50 
Labirintul fantastic - f. 
Anglia, cu David Bowie; 
17,35 Urările lui Lagzl 
Lajcsi; 17,55 Scorlett- s. 
SUA-Italia; 19,30 ~apte; 
20,00 Mesajul de Crăciun 
al lui Pinter Dezs6; 20,00 
Crăciun cu lajcsi; 21,00 
Regele David - f. SUA, 
cu Richard Gere, Edward 
Woodwar; 23,00 Trezirea 
- f. $UA, cu Robert de 
Niro, Robln Wllliams; 1 ,05 
Concert la Viena 
Placido Domlngo şi 
Mlchael Bolton 

DPOGRARA MEDIAGRAF RADIO ARAD & RADIO CONTACT 
"'· •· , < 199,1 MHzJ · · ·- · " 

şi Anului 
Nou ne prikjuiesc să transmitem cde moi 
ctJkle urări de bine şi siiniiti1Je solariafilor 

noştri. colaboratorilor şiprietenilor 
. La Mulţi Ani! 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

......--.........-.......--~......--- ........--......-----

5,00-8,00 Lupta cu somnul; 

8,01)-10,00 Bună dimineaţa, 

Aradl; 10,00-12,00 Contact 

FM; 12,00-14,00 Pulsul zilei; 

14,00-16,00 Contact FM; 

16,00-17,00 Atenţie mare; 

17,00-18,00 Nlscuţl pentru 

muzică; 18,30-19,00 Pre

luare tliri Deuche Welle; 

19,00-19,30 Bună seara, 

Aradl; 19,30·20,00 Viaţa 

spirituală; 20,00·22,00 

Seară de seară; 22,00-5,00 

Vineri seară nu mi-e somn 

" 
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@PROGRAME 'I'V ~ Joi, 30 decembrie 1999 
~ TELt; 7 ABC 

7.00Ştiri 
7,1 o Bună dimineaţa, 
Romania 
9,00 Omul şi natura • s. 
rei. · 
10,00 Ştiri ,_ 
10,30 Dinlre sute de ;ziaJe • 
rei. 
11,10 Practic la Tele 7 • ret. 
12,00 Reporter Tele 7- ref. 
12,30 24 din 24- rei. 
13,00 Drumuri printre 
amintiri~ rei. 
13c30 Documentar 
14,00 Portretul unul artist -
rei. 
15,00 Ştiri 
15.10 Teleshopping 
15,30 Post Meridian 
17,00 Medici la datorie- s. 
18,00 Omul şi natura - s, · 
18,55 Pariul Trio , 
19,00 Secţia de poti~e-.s. 
20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de ziare 
21 ,40Pariul Trio 
21,45 Loto 
22,00 Unia întâi 
23,00 Denrick- s. 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H- emisiune de 
confesiuni 
1,35 Teleshopping 
2,10 Telejurnal- rei. 
2,35 Documentar- rei. 

~UUNATV 
5,15 Matinal; 1 O, 15 
Desene animate; 11 ,35. 
Marco Polo - s. 8/4; 
13,00 Ştiri; 13,20'Firme 
celebre; 13,50 Colţ Alb • 
f. av. italia, cu Franco 
Nero; 15,35 Halatul vor
bitor - f. Ungaria; 16,55 
Secretele Sfintei Coroane 
- doc.; 17,50 Copii din 
lumea mare; t8,00 Câinii 
malamut- doc.; 18,25 
Desene animate; 19,00 
Stiri; 19,55 Cântecele a 
patru anotimpuri; 20,00 
Panoramic; 20,30 
Chestiunea serii; 22',25 
Povestire romantică- f. d. 
a.; 22,35 Ştiri, sport; 
23,00 Ghid teatral; 23,10 
Retrospectivă; . 23,55 
Ultimul revelion • f. Italia 

f •. TV-ARAD 
7,00 Observator 

8,00 Ştiri lV A - ref. 
8,30 Club T- ref. 
9,50 Anunturi- rei. , 
10,00 Ştiri' '< 
1 O, 1 O Animal Show - s. 
10,50 Desene animate 
11,00 Prinţesa fi vân:o
lacul- d. a. 
12,00 Pe cont propriu.-
s. ' ·' 
12,59 Decennium 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Pretender- s. 
14,00 Decep~i - s. 
15,00 Răsfăţata - s. · 
16,59 Decennium 
17,00 Ştiri 
17,20 La multi ani, Vi:Juăl 
17,25 Divertismerri · 
17,50 Anunţuri 
18,00 Viată Spirituală 
18,30 Ştirl lV A 
19,00 Observator 
19,55 La multi ani, Vouă! 
20,00 Fi~ cu Ochii pe noii 
21,20 Anunturi 
21,30 Ştiri TVA 
22,00 Observator 
In continuare programul 
este identic cu cel al 
Antenei 1. : 

E) PRO 7 
7,05 Taff magazin; 7,30 
Desene animate; 9,00 
Slmpsonll • s.; 9,25 Bill 
Cosby Show; 9,55 Mallorca 
- s.; 10,25 Happy New Yoar 
• comedia pol. SUA, 1986, 
cu Peter Falk; 12,00 
Diagnostic-crimA - s:; 
13,00 Matlock • s.; -14,00 
Sam - mag. amiezii; 15,00 
Talkshow-uri; 18,00 Taff
magazin: 18,25 Simpsonli • 
s.; 19,00 Fam. Bundy - s.; 
19,30 Blli Cosby Show • s.; 
20,00 Mallorca • s.; 20,30 
Ştiri; 20,50 Galilea • maga
zin; 21,15 Apocallps -
Ameninţare cu bomba in 
Berlin - thrlller Germania 
1999; 23,10 Galilea Special: 
0,05 Zile ciudate • th.riller 
SF SUA, 1994, cu Ralph 
Fiennes, Angela Bassett; 

· 2,40 Happy New Year
oomed. pol. SUA -rei. 

f TV llTERSr\T 
8,55 Deschiderea pro-
gramului ·~ 
9,00 lntersat Music 
9,30 Vise spulberate -
film, r,el. 
11 ,00 Ştirile intersat 
11,30 Dulce ispită· s. 
12,15 Comorile lumii 
12,30 Ploaia care va 
veni -film, ref. 
14,00 Amintiri din anii 

.1972- ref. 
15,00 Elalanţa justi~ei 
• s. 
15.45 Joia populară 
17,45 Emisiune in lb. · 
·maghiară 

18,45 Ştirile tntersat 
19,20 Dulce Ispită - s. 
20,05 Mistere, 
farmece, miracole - s. 
20,30 Microb - emisi- . 
une sportivă in direct 
22,00 O voca din mor
mânt· f. 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 

· 0,4s' Inchiderea progra
mului 

.l!lld· BTL 
7,00 Magqzin matinal; 7,30 
Bună dimineaţa; 8,00 
Magazin matinal; 8,30 
Bogaţi şi frumo'i - s.; 
8,55 Intre noi - s.; 9,25 
Vremuri bune .•. • s.; 10,00 
Dimineaţa mea • mag8zin; 
11,30 Sabrina talk; 12,30 
Duelul familiilor - conc. tv; 
13,00 Magazinul amiezii; 
14,00 Talkshow-uri; 18,00 
Dădaca - s.; 18,30 Intre 
noi - s.; 19,00 Bună seara 
RTL:. 19,30 Exclusiv • 
vedete; 19,45 Ştiri; 20,10 
Exploziv • mag.; 20,40 
Vremuri buna, vremuri 
rele-s.; 21,15 1999-
Jocul; 23,15 Garda- s. 
pol. Germania; 1,00 ŞUri; 

, 1,30 Hochei,tll • comod. 
acţ. SUA, 1977, cu Paul 
Newman 

IH&ei 11 !llj1 
10,00 După miezul 

nopţii • thrlller, SUA, 

1992 

11,45 Crime la Indigo • 

lhriller, SUA, 1995 

13,45 Steaua Nodului 

·acţiune, SUA, 1995 

15,15 Surorile Abbott 

- dragost,, SUA, 1997 

17,00 SArutul morţii • 

thriller, SUA, 1995 

18,45 Jackie '' Dawn • 

comedie, SUA, 1998 

20,30 Aproape eroi • 

comedie, SUA, 1998 

22,00 Po,ta,ul • SF, 

SUA 1997 -

O, 10 Evadare din 

Absolom • acţiune, 

SUA, 1994 

~TV5 
13,30 Jurnalul France 

3; 14,05 Fapt divers • 

mag.; 15,00 Jurnal 

TV5; 16,15 Cinema; 

17,15 IntrebAri TV 5; 

17,30 Teleturism; 18,05 

Piramida; 18,30 lntre

bări pentru campion; 

19,00 Jurnal TV5; 

19,15 Cinema; 21,00 

Jurnal Elveţia; 21,30 

Jurnal France 2; 22,05 

Portret; 23,00 Jurnal 

TV5; 23, 1'5 Magazin 

cultur~~l 

TllU~RUTIOUL 
21,30 S-a întâmplat ... 
azi 
21 ,35 Revista presiel 
21 ,40 Practic lnfo 
22,00 Jurnal 
22,49 Destinul unei 
na~uni 
23,10 Teatru TV in seri
al: Căsătorie imposibilă 
de Alex Ştefănescu 
0,05 Creanga de aur 
·o,35 Bijuterii muzicale 

1•-''m!lllil 
7,00 Selector 
1 O ,25 Re actor 
1 0,3b Atomic Cafe 
11 ,00 Atomix cu Mircea 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Metropo,fis cu 
Dinu 
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu 
Michelle 
21 ,55 Reactor 
22,00 Hai Hui 

•• 

22,30 South Park 
desene animate 
23,00 Klub Bizzar 
0,00 Insomnia 

3l:ElROSPORT 
9,30 Sperturi extreme; 
10,30 X Games - San 
Francisco; 11,30 Schi 
alpin slalom fem. Linz; 
12,30 Schi trambulină • 
Oberstdorf; 14,00 Ali 
Sport& • Cel mai puternic 
bărbat - MP al Olandei; 
15,00 Motocros ·Festival 
in Paris; 16,00 Fotbal
Liga Campionllor '98; 
17,00 Fotbal - Echipa 
vedetelor - Piloti Formule 
1; 18,30 Patinaj artistic -
Gală de Revelion; 21,00 
Echitaţie - Mechelen in 
direct; 22,30 Box; 23,00 
Fotbal Liga Campidnilor 
98-99; 0,00 Fotbal - CM 
de femei '99 • finala: 
USA-China; · 1,00 
Windsurf. .. 

BANCA COMERCIAII ROMANI ~~a B 
Sucursala Arad 

La cumpăna dintre an/ şi milenii fi Tn 
ceas de mare sărbătoare creştină 

transmitem cele mal călduroase 
de sănătate, fericire, noroc şi 

prosperitate tuturor arădenllor. 
Fie ca Anul Nou 2000 să aducă 

salariaţilor noştri, colaboratorilor fi 
prietenilor numai bucurii, belşug, 
pace sufletească şi afecţiune din 

'ti!Dalfea celor care vi sunt dragii 

S. C. SEVEN POINTS - , 
SRLUPOVA 

Urează tuturor angajaţilor şi 
colaboratorilor săi cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, 
Oăcilln fericit şi tradifionalul 

La Mulfi Ani! . 
Conducerea 
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;:Li"•rf V IJ ....... - -_li 
7,00 Matina' na~l 
8,00 TVR laşi 
9,05 Aventurile lui Darwin 
-dramă, SUA. 1972 
10,35 Oesaue animala 
11,00TVRCiuj-~ 
12,00 Pe fa\<1- rei. 
13,00 TVR ti~ 
14,00 Jumal • 
14,15 ClberFan 
14,30 Destlt•Uili'MII naţU1I 
15,00 Convle\Ulri 
16,00 Penlru dv .. doamnA! 
17,00 La telefon, muzica 
populan!l 
17,25 Casa mea 
17,55 Tragerile Lolo 
18,00 Col'8ctl 
18,05 JumAtatea ta 
19,00 Avanpremieră Ştiri 
19,05 Aminllrl din secolul 
XX 
19,10 Sunaet Beach- a.· 
20,00 Jurnal • Meteo • 
S[>Oit 
20,55 MOflenlrea - 11-
21,4 oi ReAecţll ruHere 
22,00 Teatrul Na~onal de 
Tel~>vizlune prezinta: 
Conu' Leonlda faţl cu 
reacţlunea da I.L. 
caragiale 
23.00 Jurnalul de noapte 
23,15 Punct Qchlt - talk· 
show politic 
0.20 Roci< la mleztA ftOIIIII · 
1.20 PariUl 1 rio 

;:ammp• 
10,00 Univtln.ul mista:rKls ullui 
Arthur C. Ct.ke: Mlelerele 
miri 
10,30 lJDnul Huoky 
11.25 AutomQbile In top: 
Femul 
11,50 Poveatlri dospra 
supn~vleţulre ;n Australia 
12,30 Dincolo de anul2000 
12,45. Cu balonul deasupra E.......,._. 
13,<40 Pasul unnllor 
14,10 Şoferi de dumi1ici 
15,05 Cărn!oşole nognl 
18,15 Mome<1te cruciale ole 
lslorioi:RillOOiulzu~ 
16,<40 14imelo zboruri 
17,00 FlighUine 
17,35 Aventud le poecuR cu 
Rex Huni ' 
1 a,oo coi1fesluntle unuL. 
fllOb' cu abun 
18,30 Oisa>I/QIY asllzl 
19,00 Ed>pa ~mpOOI 
20,00 Jurltsalea: Primii 
oameni 
20.30 Rechlnll din Triunghiul 
de Aur 
21,30 Discowoly aat1l:d 

' 

'~1.'VB.2 
, • 1 r • 
7,00 Santa Bart>an1- rei. 
7 AS Obaeola - s. 
9,00 care pe care -1111. 
10,00 Umbi straina: ger
mani 
10,25 Veni. video, -.tel· Nl 
10,40 Pas cu pas· Nl 
12,00 Integrale . ·· 
13,00 Cwc:10 (O~""t; 
13,30 Tribuna partkle)or 
parlamentare 
14,00 Toţi. ll'f1ll"lll"i 
14.45 S.nta Barbara- a. 
15,30 Ştii . 
15,40 Trupa DP2 - Veni, 
video, vicii 
18,00 care pa care 
18,45 Se Tntamp!A awnl 
19,15 1989 - zace ani 
dupA ... 
19,25 CAăJia JIIMI9IIIcr 
19,30Ştirl 
19,45 Teatrul Naţional de 
Televlzluna prezinta: VIsul 
unol nopţi de Ierni de 
TudorM~ 
21,15 TurmA de conlrol 
22,10 Cinematograful de 
arta - Unchiul Vania -
drama, Rusia, 1971 cu 
lnnokentl SmokltrioYskl 
23,55 Ştiri 
0,00 Nodl.rna. 
0,10 UrOOI stn11ne: speniOijl 
0,35 TVM. Mesager 

lfi.lmii!I;N'I 
o,w 1n IUJIIatl animalelor 
8,55 Spectacolul naturii: 
Pold\na lropk:8l6 din ~ 
9,50La-
10,45 POYeStirl de la.,
zoologica 
11,40 Medic de anllnala 
13,05 Aventuri In )\.ngiA 
13,30 CUm aloalrealzatll
rr-..t.Ora"" fumidlor" 
14,00 Salvaţi şi salvatori 
15,00 Reportaje de la grAd
ne zoologică 
16,00 Totul despre ciini 
17,00 C8zurile judeclloruiUI 
Wepner 
18,00 Medic de animale 
19,00 Spectacolul noturil: 
Coloredo 
20,00 ~ şi salvaiDrl 
21,00Sutletsăl>allc: 
22,00 Reptile din deş8ot 
22,30 Suflet săllallc 
23,00 .Ucigaşii" din Kenya 
0,00 Urgenţe veterinare 

··--! 

-.:lj.. 

~ P.R4f'r}:: 
7 .o o Buna dimineaţa, Pro 
TV eal tău! 
10,00 Unlr fi ,....llttit· 
rei. 
10,50 Vleţa pa cont .... 
prtu - f. rei. 
12.30 Superman- d. 1. 
12,55 Ştirile Pro TV.' ·o 
propoziţie "" zi ... 
1Z,U5 Sallyiun V· •· '/ · · 
13,50 Ani de Hceu - s. 
14,15 Miracolul ti.,.....·. a. 
14,45 Familia Sundy- s. 
15,15 Nloipurlle din Mllml 
-:S. 
18,10 Tlnăr fi net~· 
ep. 908 
17 ,DO Ştirile Pro TV • O 
propozi~e pe zi 
17,15 Ştiile Pro TV Arad 
17,30 Avera b-atl
pariea ail-e 
18,30 Dldaca , a. · 
19,00 Ştirile Pro TV 
20,00 .Tare-o clanţa• - cu 
Ooru Octavian Dumitru. 
partea a il-e 
21,00 Ziua c1f111o1 - c:on. 
dle, SUA, 1993, cu 8111 
Mun-ay, Andie McOcrwol 
23,1 O Ştirile Pro TV 
23,15 Omul din luni -
dramA/ romance. SUA, 
1991, cu Sam Walenlton 
0,45 Ştirile Pro TV ' Prott ' 
o propoziţie pe zi 
0,15 Crimlna11$111-s. 
2,30 Baschat i'IBA: Toronb
Dallas, live 

Q BUitPEST.\ 1 
6,45 Lumea satului; 7,00 
Piaţa l.iberbl\fi: 10,05 - : 
• s: 11.00 Hotel Paradis- S: 
12,10 Catlţenll din 
Chat .. uvallon - s; 13,00 
Magazin Informativ: 14,00 
Rondo - mag. minorităţilor, 
15,05 Aventurile unul 
eline - s.: 15,35 Via call
fornlan - a.; 16,00 
Secrotale nlolpulul - s.: 
16,30 Deşteplul; 17,05 
Trebuie Iubire- show: 18,00 
Surpriza pentru copii: 18,30 
In pragul anului 2000; 18,50 
Ştiri regionale; 19,00 Şflri: 
19,15 Tema: 19,30 Cona.rs 
TV: 20,00 Totul pentru 
-- s.: 20.30 Ştii: 21,00 
Vecinii- s.: 21,30 Concert 
Zoran; 23,00 Şllrl: 23,05 
Actual; 23,45 Panorama; 
0,15 Twln,....- .. 

, ,\\i<ilfJA~.i ,, { 

5,00 Guadalupe - s. 
5.50 Iubire s!Antl • rei. 
8,45 Drag- fi putere -
rei. 
7,15 Aceslla bunica - rei. 
7,30 CAouţa poveştilor • ,..t. 
8,15 Pentru lublrae ta- rei. 
8,00 Inger sllbaflc • rei. 
8.55 Luz Clarlta ·rei. 
10,40 Angola - rei. 
11.25 Nimic peraonal- rei. 
12,10 Cum IA furi un mi
lion -1 .. Ali. 
14,15Antonolla- s. 
15,00 Dragoa fi putoN • 
a. 
15,30 lublra sfinti- li. ' 
18,30 Luz Clarlta - s. 
17,25 Vremea de acasA 
17,30 Pentru Iubirea ta • s. 
18,30 Angola • s. 
19,25 Vremea de acasA 
19,30 Acasa la bunica· 
reţete culinare 
19,45 Desene en1ma1e· 
• Cartea cArţllor • Darul de 
Craciun 
20,30 Inger si--s. 
21,30 Singe din llngole 
meu-s. 
• Vremea de acasA 
22,30 Zorba groeul - f. 
Grecia/Anglia, 1964, cu 
Anthony QuiM . 

1,05 Dl'llgoato fi put.ra ·
rei. 
1,30 Surorile • s. 

k·c'umm 
10,05 Melodii veşnic 
tinere; 10,55 Roţi şi 

paşi; 11,40 Oameni Tn 
naturA; 12.00 Idolul 

show-ulul; 13,00 VIn '' 
putere - s.; 14,00 
Magazin informativ; 
14,35 Actual; 15,00 Din 
colecţia lui Martin 
Gy6rgy; 15,15 1100 ani 
in centrul Europei; 
15,45 Clipe dramatice 
In natură - 312; 16,35 
Salon maghiar; 17,00 
Strada şcolii; 18,30 
Casa maghiară; 19,00 
Sport '99; 20,40 
Desene animate; 21 ,00 
Ştiri, sport; 21,30 
Medic de Inimi - s.; 
22,25 Singe rece - s. 

~-~ 

b~ ~-~·-i, ffi._ -f,,ill.l. 
7,00 Obse:vatO< 
8,00 Dimineaţa devrerile 
10,00 Ştiri ' 
10,10 AnlmaiShow- a. 
11,00 Patrula de ochi 
comedie, SUA, 1889 cu 
RogerRose 
12,59 Oecennll.m 
1 ~.ce Vuf&u Grr~ 
13,15 Pl'8iender - s. 
14,00 Decep~l- a. 
15,00 Răs!atata • s. 
16,59 Oecennlum 
17,00 Ştiri 
17,20 La mullf ani, VouA! 
17,25 Capcanele dasflnu
lul- ep. 19, 20 
18,59 Oecennlum 
19,00 Observau <-· 

19,55 La mu111 ani, Vouăl 
20,00 V.I.P. - ep. 17 
20,50 Alr America- ep. 18. 
21,40 Brigada mobilă 
21,59 Decennlum 
22.00 Obselvator 
22,25 La multi ani, Vouill · 
22,30 A trata' planetă de 1a 
soare~ s. 
23,00 RAsplata - acţluna, 
SUA,1990 
1,00 Twln Peaks • s 
2,00 RAsfatata -rei. 
3,30 Capcanele desUn,.WI 
-rei. 
5,00 Datlas. s. <i ~ '. 

~.~,,a 
7,10 Lumed satului; 7,30 
Bună dimineaţa, Ungaria!; 
9,30 1V Matineu: 10,30 Caft 
ploi la Crăciun - comăd. 
Italia, cu Sud Spencer, 
Tarance Hlll: 12,15 Modă: 
12,40 Ofertă directă; 13,10 
In lnll - s: 13,35 Rlvlora • s: 
14,00 Parola - Bărbat de 
vis · comed. Germania; 
15,45 Bogaţi fi frumo'l -
s.: 18,10 Arma. s.: 17,00 
Sunset Beach • s.; 17,45 
Samantha - s. Mexlc: 18.40 
Luz Maria - s.; 19,30 Fapte; 
20.00 Roata norocului; 
20,30 Dragoste la prima 
vedere- s.: 21,00 Dincolo 
de vlaţi - f. SUA-Ungaria, 

,.,_ 

; 

cu Rutger Hauer. Mare 
.Oacascos; 22,45 Bună 
s6ar-a, Ungaria!: 23,30 r-. 
Casblluicfu<!at - 1. Anglia, 
212: 1,10 Ungaria, m~na 

"" 

,t11l~~~ Vi REO·OMAIDAM·-~~, -- .• - : . .. . . -- --
~ COFETIRIA liBElUlA _ 

1VI1 
22,00 Teatrul Naţional de 
Televiziune prezintă: CONU' 
LEONIDA FATĂ CU REACŢI-
UNEA de i.L. C:aragiale . 

IISCIVEIY 
111, 1S MOMENTE CRUCIALE 

ALE ISTORIEI: 
. RAzboiul ZUIUfiiOr 

_, 

" 
\.• -~-.. 

i,-l· 

PROTV . 
21,00 ZIUA CĂRTIŢEI

comedie, SUA, 1993, cu Blll· 
MurTBy, Andle McOowell 

IISCIVUY 
11.50 POVESTIRI DESPRE 

SUPRAVIEŢUIRE IN. 
.AUSTRALIA .,, 

o; 

'' . ' '1, 
~; ·~ .····~ ~~! ........ 

~·- '> 

.~,_ ~, că la anul va fi mai bine, linişte Jl bucurie suflefea!!tiiy 
. ) uram -ţllor noştri, colaboratorilor, clienţilor jl prle"!n!lor . , 

. ( cele mal u/de unrl de sanatale, 1 

( . " 

\. 

farlc/re şi noroc. 
De Criiclr.n Jl Anul Nou 

o masi cit mal hnbalfugalli 
şi cu dulCIUri de la .• UBELU~ ( 

.,&,_ IIIU(U CIUf ; 
DirectOr, e ) 

:c~ţl~~~~~~n-- • 

,, 

• 

' ,, 

:~. 

. ; 

,/. 

'• 
' 

'i{!~ElfţlJ .tat 

" .. 

'' r ~*' '"~";\R:\ft 11 TliXTERS;\T 
7,00 Ştiri . 7,00 Observator 8,55 Deschiderea pro- 1 . 
7,1 O BunA dimineaţa. 8 00 Ştiri TVA. rei gr2mului 10,00 n paşo de dans • 
Romania! 8:30 Fi~ cu ochii . noii 9,00 lnteosat Music · dragoste, ~UA, 1995 
8.000mulflnalln·rei-

1 
pe 9 30 lnchlsoaraa...,.... 11,45 Răporaa • come-

10,00 Ştiri ·re· , ~lor. film rei dle, SUA, 1988 
l0,30 Dintre IIAe da ziare. 10,00 Ştiri 11 _00 Ştirik.lnÎeosat 13,15 Intre vis fi 
rei. .. 10,10 Anlmalshow- a. 11 30 0 lcelsp'tl- rei Insomnie· dragoste, 
11,10 Secţia de pollţle-1)11. 11,00 Bună dimineaţa 1~'151n~ersat M~sic • · SUA, 1998 
12,00 L'n!e To!!!- re!. la Mo;. :.;uoll · 12' 30 E . 1 1 lb 14 45 Desene animate 
13 00 CAntecul ., lui T '-' • mos una n • • re~: r casa • 11,30 Desene animate maghiară 15,15 Con Alr • 
14,00 Documenlar' - 13,00 Ştirile amiezii 13,30 Sperturi Safari Av~onul condam-
15,00Şiirl 13,15 Un altfel de 14,00Microb-rel. naglor ·acţiune, SUA. 
15,30 Domino Criiclun -dramă SUA 15,30 Tehnologia de 19 7 
17,00Modlclladotorle- 1996 • • lnaHăperlormanţă 17,15 Cavaleri de 
ep.127 

15
,
00 

RlsfAţata _
8 

16,00 Film onoare • acţhtne, 
18,00 Omul'l natura -s. 

6 5 
. • 17,30 Oes~na animate SUA, 1997 

19,00 In justi~e -lntonnatil 1 • 9 D~c:ennoum 18,00 H-.Jdeţi să ne 18,45 Zborul spre 
legislative • 17,00 Şton jucăm! ca si • dramă, SUA, 
20,00Telejumal _ 17,20 La mulţi ani, 18,15 ~ti obiceiuri 1996, cu JeffOanlels 
20,25TornbolaMaglc Vouă! desărbătorl 20,30 Goana dupl 
20,30 Documentar . 17,25 Divertisment 18,45 Ştirile lntersat cadou • comedie, 
21,0001n~esutedezisre 17,50Anunţuri 19,20 Cind Inima SUA, 1996, cu Amold 
22.00 Lumea In clipa 2000 18,00 Păstorul cel bun·· afteaptl- s. , Schwarzenegger 
~~-~ Co~nde 18,30 Ştiri TVA 19.45 Lumea edAncurilor 22,oo_ Steaua Nordului 

23
'
45 
~ H emlsl de 19 00 Observator 20,05 ŢI-e teamă de • acţoune, SUA, 1995, 

• . ra • una ' • . lntunarlc?- s. cu Chrlstopher Lam-
confeSlUOI 19,35 La mu~ţo ,ani. 20,30 Program special beri 
~·:=fi natura -rei. Vouă de sărbători 23,30 Al cincilea ela· 

2
•
00 

T 
1 

. hoJf~ · 20,00 Program special 22,00 Maraa dragoste a ment • SF Franţa 

2
:
30 
~=~t;r · dfl Crăci~~ lui Abolard fi Helolse - 1997 ' ' 

3 oo Madlclla datorie_ rei 21,30 Ştin TVA- rei. film 1,30 Unda ne sunt 
4:00 Lumea In dipa 2000·- 22,00 Observator 23,30 Ştirile lntersat bărbaţii • dragoste 
rei. , In continuare, program 0,00 Eroii<?" SUA, 1995, cu 
5,30injustlţle-rel. identic cu Antena 1 0,45_lnchiderea progra- Whltney Houston, 
6,20 Concert mullft Angela Bassat 

:'=' 'DUNt\-Tt•. ~-
6,30 MagaZin matinal; 10.15 
Desene animate; 11 ,05 
Copiii <In lumea mare: 11,15 
Basm; 12,45 Scintei da 
Crăciun: 13,00 Ştlri;.13,15 
Aşa gătim: 13.45 Religie: 
14.05 Colţul pop-rock: 14,25 
Studioul sărbatonl: 14,30 Şi 
totuşi. nu apa·i stăptm; 
15,00· Fiţi buni, daci 
puteţi! - f. Italia: 16,50 
Studio sArbAtoresc: 17,00 
Ştiri; 17,15 Povestea cainilor 
malamut- doc. 611: 17,40 
Crăciun strilucHor - f. a.; 
18.10 Al nostru-! spaţiul: 
19,00 Omul care a sădtt un 
copac- d. a.: 19,30 CAntece 
de Crăciun: 19,50 Studio 
sărbătoresc; 20,00 Arls· 
tocraţll- s. 611-2: 21,35 
Studio: 21,55 larusallm - f. 
Suedia; 0.40 Studio: 1,00 
Slujba de Cnldun 

IEI PRO 7 
7,15 Bill Cosby show; 8,0 
Hainele noi ale Tmpăralului • 
d. ~-: 9,20 Aventuri dea
supra norilor - d. a.: 10,50 
Godzlla - SF Japonia, 1992: 
12,35 Slmpsonll - s.; 13,25 
Luky Luke - d. a.: 14,40 
Aventurile rablnulul Jacob 
~ comedie, Franţa·ltalia, 
1973, cu Louis de Funes; 
16,15 Film la alegere- O 
familie normali; Body 
SWIIch ori Bye, Bye, Love: 
18,00 F*'> la alegere: Dublu 
Dragon ~ acţiune; Robo 
Warrlors - SF; Mama '1 
tata cuceresc lumea -
comedie; 19,20 Film la 
alegere: 20000 mile sub 
ocean - aventuri; Hector -
aventuri; Aladln '' lampa 
fennecall - aventuri: 20,55 
Şllri: 21,10 Sport: 21,15 
Luno de miere - comedie, 
Gannanla, 1995: 

.'!.b R'I'L. 
7,15 Desene animate; 
8,30 Disney Club; 11,45 
Hal să dansăm - come
die, SUA, 1985: 13,20 
Noaptea aventurii • 
comedie, SUA, 1967; 
14,55 Dreptatea nu e un 
păcat - comadle, SUA, 
1979, cu Steve Martin; 
16,30 Beethoven - come
die, SUA 1991, cu 
Charles Grodin: 17,55 
Gready - comedie, SUA, 
1991, cu Klrk Douglas; 
19,45 Ştiri: 20,10 Top 99; 
21,15 Lupul- fantasy
horror, SUA, 1.993, cu 
Jack Nicholson, Mlchelle 
Pfeiffer; 23,20 Teren 
minat - acţiune, SUA, 
1993, cu Steven Seagal; 
1,00 Maximum Force -
ac:ţluna, SUA, 1993 

~ ·1'VG· 
13,05 Intrebari; 15,15 

Munţii albattrl - s.; 
17,00 Jurllal TV 5; 

17,15 lntrebărl; 17,30 

Magazin; 18,05 Pira

mida; 18,30 lntrebări 

pentru campion; 19,00 

Jurnal TV5; 19,15 

Muzică de film - cele 

mai frumoase melodii 

Inregistrata la Opera 

din Marsilia In 1995; 

21,00 Jurnal Belgia; 

21,30 Jurnal France 2; 

22,05 Seară specială la 

TV5; 23,00 Jurnal TV5 

·1 }'.I~Uil\:\l'I,HI. 
21,30 s-a întâmplat... 
azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Practic lnfo: 
Destinaţie RomAnia 
22.00 Jurnal • Curs va
lutar • Meteo 
22,30 Bur.ovlna sub 
boHă 
23,00 Colinde. colinde 
23,30 Ştirile de sAmbA
la asta 
0,00 VIna. vine Moş 
Crllciun 

~.\TOlllfT\ 
7,00 Selector 
10,25 Reactor 
10,30 Cybemet 
11,00 Atomix cu lna -
rai. 
14,00 lntetactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Turnul Londrel 
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu Oana. 
21 ,55 Reactor 
22,00 Album Show 
23,00 Vibra~i- rei. 
0,00 Insomnia 

..,_ ELUOSPORT 
9,30 Sporturi extreme • X 
Games: 11,30 Oeltapla
norism CM '99 Bayreuth; 
12.00 Schi trambulină -
lnnsbruck; 13,00 BiaUon
ştafete 7,5 km bărt>aţl; 14,00 
Sportul puterii: 15,00 
Motorsport Special -
Cascadorii: 16,00 Fotbal -
Liga campionilor - Claslci 
91192: 17,00 Fotbal • Liga 
Campionllor '99-2000, retro
spectiva: 18,30 Sportul pu
terii; 20,00 Arte marţiale: 
21,00 Moto - Oflroad mag.: 
22,00 Box categ. grea: 
James Thunder - El Olxon: 
23,00 Fotbal - Liga 
Campionllor 92193 Glasgow 
Rangers - Olymplque 
Marsellle: A. C. Milano
GOtteborg şi finala O. 
Marseille·Mflano; 0,00 
Sumo: 1,00 Dansuri CM • 
Sun City: 2,00 Aercblc CM 
Les Vegas, Nevada 

•T~im r'J1M !.11 §l'li' i~il' RADIO SEBIS 

... · !-< 

6,00 Ceasurile dlmlnatll: 8,00 Muzlcl 
populară; 9,00 Cint din suflet; 10,00 
Radio circuit; 11,00 Gramofon; 12,00 
Miez de zi la polul vea!; 13,00 Emlaluno 
In lb. germană; 14,00 Emisiune In lb. 
maghiară; 15,00 Emisiune In lb. sirbi; 
18,00 Radio cocktail; 18,00 Actualitatea 
l'lldlo; 18,10 Buni seal'll do Ajun!; 20,05 
Cătltorle In lumea povettllor; 20,15 
Istoria muzicii rock; 21,00 Curlorul de 
HarA; Ştiri: 6,00:7,55: 9,00: 11:00, 12,50: 
17,00: ~1.00: 21,55. Radio Jurnal: 7,00; 
16,00 . 

~ .... ! 

' 

Matinal "21 .. 

• 
Alo, tu ologii 
Cafeaua de zace 
Magazin ,.21M 
Astăzi te slrbltorlm • muzicii populatA! 

muzicale 
renţa .,21" 
oulţl anii - dedlc:alfi muzicale 

Rock Da Hause 
Adina fi Pameta Şou 
Club .,21"' 

Telelonullndrlgosllţllor 

' 
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>iJ TVR l 
7,00 Matinal de Crăc1un 
8,00 Ursuleţul Winnie -
d. a. 
8,30 UrmArire pe 
gheaţă • c:omedle, 
SUA;Î943 . 
9,55 Universul credinţei 
- Slujba de Crăciun 
12,00 Colinde 
13,00 Locuri sfinte (1) -
doc:. 
14,00 Lumea şi noi 
14,30 Arca Marine!

. ediţie specială 
16,10 Stelele magiei
spectacol de magie 
18,55 Mare sc:hlmbi· 
toare- s. 
17,50 Gala fotbalului 
românesc: 
19,00 E Crăciun! -
Spectacol 
20,00 Jurnal • Sport • 
Meteo 
20,30 Surprize. surprize 
22,30 Spec:tac:ol Ric:ky 
Martln 
23,30 Jurnal 
23,35 Arta de a iubi -
comedie, SUA, 1965, 
cu James Garner. Dick 
Van Dyke, . Angie 
Dicklnson 

DISfO\ J:K\' 
10,00 Lumea misterioasă a 
lui Arthur C. aart<e 
10,30 Animal X 
10,55 Dincolo de anU 2000 
11.25 Automobile In 1Dp 
12,20 Ştiinţa sulfului 
13,15 Aviatori! Marinei 
14,10 Hitler, comandantul 
15.05 Aripi pe mare:' 
Dauphlne 
16,15 Succes. John Glennl 
17,10 Africa necunoscută 
17.35 Aventuri la pescuit 
18,00 Elicoptere In nlzboiul 
modern . 
19,00 Maşini extreme: 
Elcopterele 
20.00 Elicoptere In ajutorul 

~ Pole positions 
22,00 Trei minute pAnă la 
Impact 
0,00 Zgomot In junglă 
1,00 Planete singuratică -
Egipt 

Vi REC8MANDĂM 
PROTV 

23,10 IDILA: 
Pasiunea şi iubirea sunt 

de 8C888Iă dată, stăi la pro
priu cat ,, la figurat, la 
lnă~ime. Warren Beatty fi 
Annette Beining reUf8SC si 
faci faţă cu succes grelei 
"""*'1 de a ft la b6J1Wne8 per
formanţelor actoricetti ale 
predecesorilor lor din versiu
nile anterioare ale aceluiaşi 

~'I'VR 2 
8,00 Colinde, colinde ... 
8,30 Desene animate 
9,40 Atmosferă de 
Crăciun la Universal 
St~dios - rei. 
10,30 Star Trek - s. 
11.20 Gala tip-top, 
mini-topi 
12,15 Ferestre spre cer 
(11) Urbi el Orbi - trans
misiune In direct de la 
Vatican - muzică reli-
gioasă ' 
14,00 Studio deschis
ediţie specială 
19,15 Feerie pe gheaţă 
- teledivertisment 
20,05 Spec:tac:ol extra
ordinar - premiile MTV 
1999 - Inregistrare de. 
ta Metropolitan Opera 
House din New York 
22,05 La praznic lumi
nos! - Coijnde 
22,15 Festivalul 
lnterna~onal de circ de 
la Monta Cariio (1) 
23,00 Gafele TVR2 • 
.Compact" In concert 
0,00 Sărbătoare la 
români • Cântece de 
voie bună · 

61!1 mm PLmT 
8,00 Lassie - s. 
8,55 Hollywood Safart 
9,50 Broasca, o şopArll 
siltlraaţă .. 
10,45Păsăriltt· 
11,40 Povestiri de la glldlna 
zoologică 
12,35 Ham! VIaţă de călne 
13,30 Cezurtle judecătorulUI 
Wepner 
14,00 Povestiri de la glldlna 
ZDOiogică 
15,00 VAnitorul de aooodll 
16,00 Povestiri despre cel 
17,00 Anlm&letl\ din Mun~l 
Lool • 

19,00 Leii, In cliutarea 11-
betUţli 1 

21.00 AcvanaiJ\II,. 
. 22,00 Pet Project 
23,00 Echipa de intervenţie 
0,00 Parada-
1,00 Urgenţe-

liliii. Chartes Boyer şi lrene 
Dunne (1939) şi. respectiv, 
Cary Grant 'i DI'IX>rah Kerr 
(1957). Un bArt>a!Şi o lemele. 
Mlke şi Terry, lega~ fiecare 
oficial de altcineva, se lntA~ 
nesc in timpul unei călătorii, 
selndnlgostesc şi reuşesc si 
rămlnă tmpreun.i, tn eluda 
unor mari pericole ,1 chiar 
accidente. Penb'u Kstharine 
Hepburn,care joacă rolul 
mătuşii lui M'lke, lirnul ,.Love 
~ a reprezentat revenirea 
pe """'" dupi o "'-''i de 
13 ani. 

; 

. ·-

~PROT\' 
7,00 Cartea virtuţilor M d.a. 
7.20 Căpitanul N - d.a. 
7,40 Superman - d.a. 
8,00 Freakazold- d.a 
8,30 Sylvoster & Tweely -
d.a. 
9,00 CoRnell de Cnklun -
psihologic, SUA-Mare• 
Britanie, 1999 
10,30 Bemy Hil 
11,00 Taramul uilal de timp 
-d. a. 
12,00 Pavarotti şi prietenii 
1999 - Concert 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Prietenii tii- ep. 103 
13,30 Singur acasă 11 -
Pierdut in New York • 
comedie, SUA 
15,30 FlAcările daneulul -
spectaa>t 
16,30Profashion 
17,00 Te uiţi şi căştlgll 
19,00 Ştirile Pro 1V 
20,00 Vacenţa mare la PRO 
1V 
21,00 Greu de ucis ti - """' 
une, SUA. 1990 cu Bruce 
Wlllis, Bonnle Bedella, 
Franco Nero 
23,10 Idila - dragoste, 
SUA, 1994, cu Warren 
Beatty, Annette Benlng, 
Katharine Hepbum, Plerce 
Brosnan 
1,00 Klrl Te Kanawa- con
cert 

0 BlD.\PtST.t 1 
7,00 Fum de aur; 8,40 
Religie; 8,50 Yuk - d. a.; 
9,15 Conexiuni de Crăciun; 
10,30 Boutique muZical de 
Crăciun; 11,00 Slujbă refor
matA; 12,00 Crăciun parla
mentar. 12,55 Roata timpu· 
lui; 13,00 Roma. In direct; 
13,45 Concurs - comedie, 
SUA, cu Natalie Wood; 
16,20 Atelierele secolului; 
16,40 Gală de openl; 16,50 
1100 de ani In centrul 
Europei; 17.20 Desene ani
mate; 18,45 Spectacol de 
gală; 20.45 Telejurnal; 21,00 
Şoferul lui Mlao Daloey - f. 
SUA; 22,45 Concert de 
Crăciun - 2; 23,45 
Restituirea tabloului lui 
Geo<glo Vasari; 0,10 lrnagi11 
tn mitcare despre Bartok; 
0,30 cadou de Cnlc:U1 

: '!';. ·_r•~\ ;.!f·"..:.:•, '~1; -;·~, -1 j~;--~~ · . 

~ ·_}'1' 
: -,;· 

·• ... ,? 

- 'fV .Ur\SĂ 
5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Iubire sfintA - rei. 
6,45 Dragoste fi putere -
rei. 
7,15 Acesă la bunica- rei. 
7,30 Pentru Iubirea te • s., 
rei. 
8,151nger--s .• rei. 
9,00 Trei tenorl - visul 
lmposibi - rei. . 
10,00 Darul de Cnlc:loo (co
linde, extragerea sparta· 
mentul1.1)- rei. 
10,45 s-a n1scut pruncul 
llsua-f .. rel. 
12,30 5pectaall de Cradun 
cu Kenny Rogers şi invitaţii 
sAI- rei. 
13,30 Concert emaon!ina' -
Pavarottl ln Mexic, la 
Cl1lchen ltza 
15,30 Cradun fericit! 
16,00 VIsul Annabellel
animaţie, SUA, 1997 
*Vremea de acasă 
17,15 Jucării· comedie, 
SUA, 1992, cu Robln 
Wllllams, Joan Cusack, 
Robln Wright 
• Vremea de acosă 
19,30 Moş Crăciun In 
Căsuţa poveştilor 
20,30 Acasă la romAni • 
muzică populară. lnvltajl: 
Ion Bocşa, Orăgan 
Muntean, Angela Buclu, 
Margareta CHpa şi E
Ticuţa 

J!]:U~wmg 
8,45 Casa maghiară_; 
9,35 Valsul lunii - 1. 
Canada; 11,10 Emlly
s.; 12,00 Viitorul faunei 
africane - doc.; 13,00 
Slujba de Crăciun -
Roma; 13,40 Harry- s.; 

. 14,30 Mllionut tul Matt 
- s.; 14,55 Fata din 
Zeelanda- s.; 15,25 
Repede; 16,20 Omul 
străzii - f. SUA; 18,25 
Chrlstlne - f_ Franţa, 
cu Alain Deton, Romy 
Schneider; 2,0,45 
Desene animate; 21 ,00 
Ştiri, sport; 22,30 
Advent 1n Solymarom; 
22,50 Trei străini -
teatru TV; 23,30 Eck 
lmre - 70 ani; 0,25 
Convorbiri 

,.·. 
. , 

. ~~···' . 
·' .·•·. 
.. ~~ ·'.'· 
"~' 

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

11Ji11UE:U 1 
8,00 Colinde 
8,45 Pastorala de 
Crăciun 
9,00 Desene animate 
9,59 Decennium 
10,00 Desene animate 
11,00 Băiatul care a 
salvat Criclanul -
dramă, SUA, 1997 
13,00 Buni prieteni 
14,00 Veniţi la noi de 
sărbători - spectacol 
muzical · 
16,00 Chrislinas la Viena 
-Concert 
17,45 La Multi Ani, Vouă! 
18,00 Capcanele des
tinului- ep. 10 
19,45 La muf!i ani, Vouă! 
de Crăciun 
20,00 Mirii anului 1999 
23,00 Scrisori citre Cel 
de Sus - comedie, SUA, 
1996, cu Greg Kinner 
0,30 Mergi, nu fug,ll -
comedie, SUA, 1996, cu 
Cary Grant, Samantha 
Eggar 
2,30 Diamantele- doc:. 
3,30 Capcanele deatl· 
nului- s .. rei. 
5,00 Băiatul cal'8 a nl
vat Crăclunul - 1111. 

~ 'I'V 2 
7,00 Rădăcini; 7,30 Biblia 
pentru copil; 8,00 
Matineu, desene ani
mate; 10.00 Desene an~ 
mate; 12,00 Motanul 
Felix- d.,a,:; 13,40 Un 
c:opll numlf Jesus - 212; 
15,20 Zorro, cilireţul 
negru - ljventuri, Italia
Franţa. cu Fernando 
Sancho; 17,00 Hercules 
- s.; 17,55 Scar1att - f. 
Italia-SUA; 19,30 Fapte; 
20,00 Micuţul nostru 
1nger - f. Italia-Germania; 
21,55 Ţara Făgăduinţei 
- aventuri, SUA, cu Tom 
Cruise, Nicole Kldman; 
0,25 Dosarele Y - s.; 
0,50 Pavarotti şi prietenii 
- concert; 1,55 Ave Maria 
-concarl 

DIRECŢIA DE POŞTĂ ARAD 
Sănătllte, mult noroc, ferlelre 11 

numai bine tn anul 2000. 
Fk ca Naşterea Domnului nostru Iisus 

Hrlstlls şi Sărbătoarea Crăciunului sii aduc# 
tn casek poş~Dfilor fi lucriiJorilor poşlllli , • 

ariiJ/eni numai bucuriJ şi buniisiiU'e. · 
LA MULŢI ANI! 

Director, 
Maria Neagu 
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'7]TELil 7 . .\Bt T~A'" AR,\0 § J.\" I~TilRS:~T 

7,00 Ştiri 7,00 Observator 8,55 Deschiderea progra-
7,1 o BunA· dimineaţa. 8,00 Şliri TVA- ref. mulu1 
Romania! 8,30 Divertisment 9,00 lntersat Music 
9,00 Omul fi natura -11!1. 9 50 Anunturi 9,30 Marea lovitură -film, 
10,00 Şti1 10,00 Ştiri. . rei. .. . 
10,30 Dinlre sute de ziare 10.10 Animal Show 11,00 Ştirile lntersat . 
~rei. . . 10,50 Asterix şi cele 12 11,30 Dulce .tspltii- s .. 
11,15 Cutia Pandorel- rei munci_ desene animate 12,15 Obiectiv economiC 
12,00 Dincolo de stadion- 12,00 Pe c:ont propriu. 12,30 Cidera In neant-

rei 8 -rei 
13,30~ABC-rel. 1:z.59 Decennium 14.()0 Aradul prin gaura 
15,00 Şli1 13 00 ş .. 1 

. .. chei1 - rei. 
15,30 Post Merldlan • tine ami&ZJI 15,30 Emiaiune In lb. ger-
1700 Medici la datorie_ 13,15Pretender-s. mană 

' 14,00 Decep~i - S. , 16 00 VI .. 8j)ulbarate • 
~a,oo Omul fi natura_ s. 15.~0 Pasiune fi pa- fii"; 
19,00 Secţia de poliţie - radis ·film . 17,30 Underdog Show. • 
08 16,59 Oecenmum desene animate 

IHBG)I!I:lil 1 

10,00 Vulc:anul - acţi

une. SUA, 1997, cu 

Tommy Lee Jones 

1t ,46 Sabrlna 

dragoste, SUA. 1995 

14,00 Paradisul c:rlmel 

-lhriller, SUA, 1998 

16,16 Cural sub soare 

-dramă, SUA, 1998 

16,00 Totul deapra 

sex~•· 

'fV IXTERHTIOUL . . 
21,30 S-a intâmplat. .. 
azi 
21.35 Revista presei' 
21,40 Practic lnfo: Arte 
22.00 Jurnal • Curs val
uter • Meteo 
22,40 Scrieţi-net Vă 
răspundem! 
22,55 Cu ochil'n 4 
23,25 Istoria clipei 
23,35 Memorialul 
Timişoara, decembrie 
1989 
0,35 Descoperă 
RomAnia!. 

20:00Telejumal 17,00 Ştiri . . 18,00 Def8r1ul VOI'befle. 
20,30 Documenlar 17.20 La mulţi an1, Vouăl -s. . .. , -· t,w """'""' 
21,00 Dintre sute de ziare 17,25 DIVertisment . 18,25 ~It lumn dragoste, SUA, 1998 10,25 Reactor- rei. 

Emma 1R 30 

22.00 Reporter Tele 7 18,00 Em1s1une in limba 18,45 Ştinle lntersat · 10,30 Cinematornlc- rei. 
22,45 Derrlck. s. bulgară 19,20 Dulce Ispită- s. 20,30 Struguri aer! - 11 00 Atomlx cu oaria • 
o,oo Ştiri 18,20 Anunţuri 20,05 Mistere, farmece ret.' · 
0,30 Ora H • emisiune de 18,30 Ştiri TVA şi miracole- s. . comedie, SUA, 1998 14 oo tnleractlv 
confesiuni . 19,00 ObsetVator 20,30 Amintiri din anii 22,00 Stargate • 8. 15:55 Reactor- şUr1Je zflel 
1,35 Teleshopplng 19,55 La mulţi ani, VouA! 1972- doc. 16,00 Rockada- rei. 
2,10Telejumal-rel 20,00CiubT 21,30Provocareanaturll '22,45 Prizonieri In 17,00 Selector- muzicll 
2,35 Documentar- rei. 21.20 Anunţuri - s. . p dl dl non-stop pe toate gusturile 
3,00 Medic:! la datorie- 21,30Ştiri-rel. 22,00 Ploaia care va ara s • come e, 19,00AtomixcuMircea 
rei. 22 00 Observator veni -film SUA 1994 21,55 Reactor- ştirile zilei 
4,00 Sec:ţla de poll!le • In 'continuare programul 23,30 Ştirile In~ ' 2.2,00 Atomic eate 

· rei. este identic. cu cel al 0,00 E~ . 0,30 Frica de Intuneric: 22,30 Cybemel . 
5,00 Repotter Tele 7- rei Antenel 1. 0,45l~chlderea progra- • d mi SUA 

1991 
23,00 MetropoHs 

,: 5,30 Derrlc:k- rei. muiUI ra • • 0,00 Insomnia 

~ltll!U T\' 
.5.15 Matinal; 10,10 
Desene animate; 10,45 

:Reporteri fără frică; 
· 11,15 Copii din lumea 
mare; 11,15 Prinţul sării 
- basm; 13,00 Ştiri; 
13.20 Quasimodo -

.basm; 14,45 Torley -
doc.; 15,10 De cind 
ettl departe - f. SUA; 
18,05 Câinii malamut -
doc:.; 18,30 Desene ani
mate; 19,00 Ştiri; 19,55 
Cântecele a patru 
anotimpuri; 20,00 
Regiuni; 20,30 
Chestiunea serii; 20,45 
Gara termini - f.SUA; 
21,50 Forum; 22,35 
Ştiri, sport; 23,00 
Pământul, astronava 
noastră; 23,1 O 
Cântăreţul Irlandez 
Christy Moore - con
cert; 0,05 Documentar 

EJl PRO ~-
7,00 Taff- magazin; 7,25 
Desene animate; 8,45 
Slmpsonll - s.; 9,10 Blll 
Cosby Show - s.; 9,40 
Mallorc:a- s.; 10,15 Luni 
de miere - comed., 
Germ .. 1995, rei.; 12,00 
Diagnostic - crimA - s.; 
13,00 Ma11oc:k - s.; 14,00 
Sem - magazinul amiezii; 
15,00 Tllil<shoN-un; 18,00 
Taff - magazin; 18,25 
Slmpaonll - s.; 19,00 
Familia Bundy- s.; 19,30 
Roseanne - s. SUA; 
20,00 Mallorca- s.; 20,30 
Ştiri, meteo; 20,50 Galilea 
-magazin ştiinţific; 21,15 
Cel mal bun prletan al 
cA Inelul - comed ., SUA, 
1997: 23,10 Magazin ero
tic; 0,00 Cutia Pandorel - · 
SexHtVIce; 1,45 ViduVtl 
- thriller, FR.-Cariada, 
1993, cu Jedd Nelson, 
Pierce Brosnan 

••• 
22,45 PRIZONIERI IN PARADIS 

-comedie, SUA. 1994 

Pl87 
,21,15 CEL MAl BUN PRIETEN AL CÂINELUI 

• c:omed., SUA. 11197 

... 

_~!·.W~ R'ff.b,, 
7~00 Şaple fix; 7,30 Bună 
dimineaţa!; 8,00 Opt flx; 
8,30 Bogall •1 lrumotl • 
s.; 8,55 Intre noi - s. 
Germania; 9,25 Vremuri 
bune ... - a. Germania; 

·10,00 Dimineaţa mea -
magazin; 11,30 Sabrina -
talk; 12,30 Duelul farillllllo< -
<XlllC. lV; 13,00 Magazinul 
amiezii; 14,00 Talk-show
url; 18,00 DAdaca - s.; 
18,30 Intre noi - s. 
Germania; 19,00 Magazin · 
regional; 19,30 Exclusiv 
magaUI; 19,45 Ştlrl. sport, 
meteo; 20,10 Exploziv 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune, vremuri rele - s. 
Germania; 21,15 Sărut 
rece - thrlller. Germania, 
1996; 23,1 o Stam lV; 1,00 
Jurnalul nopţii; 1,30 Fete 
deaur-s. 

~ '1~\l-'$ ' . 
13,05 100% întrebări; 

14,06 Timpul prezent; 

16,00 Jurnal TV 6; 

16,16 N. Burma • s.; 

17,00 Jurnal TV 6; 

17,15 lntreb6rl TV 5; 

17,30 Magazin culinar; 

18,06 Piramida; 18,30 

.IntrebAri pentru campi-

on: 19.00 Jurnal TV 6; 

18,111 N. Burma- s.: 

21.00 Jurnal Elveţia; 

22,06 Magazin; 23,15 

Amerloque - f.; 1,00 

Jurnal Belgia 

'"" EUROSPORI 
9,30 Sporturi extreme; 
11,00 Schi alpin - slalorn 
fem. Unz In direct; 12,00 
Schi trambulinA; 13,30 
Schi alpin; 13,45 Schi -
slalorn fem. manşa a 2-a 
In direct; 14.45 Triat -
Paris - Bercy retrospec
tivă; 16,00 Fotbal- Liga 
Campionilor 96-97; 
17,00 Schi alpir - slalorn 
fem. Llnz; 18.00 f-chi 
trambulină; 19,30 M<•IO
Offroad magazin; 20,30 
Bloopers; 21,00 
Echitaţie - Mecheln In 
direct; 22,00 Box; 23,00 
Fotbal - Liga campioniior 
97-98; 0,00 Fitness -
Ungaria; 1,00 Tenis -
Youth Trophy '99; 2,00 
Sehl - trambuijnă. 

iB Societatea de ·Asigurare-Reaslgurare 

Astra S. A. - Sucursala Arad 
. Te.l.: 253369; 251662 

oferi TREI TELEVIZOARE color prin tragere la sorţi 
persoanelor fizice care achltă integral plnă la 

31/anuarie 2000 ASIGURAREA OBLIGATORIE AUTO 
la sediile Astra din municipiu fi judeţ sau prin colaboratori. 

ASTRA PREIA RISCUL ŞI TE AJUTĂ SĂ CÂŞTIGI! 
(1287170) 
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Miercuri, 29 decembrie 1999 ·~ PROGRAME ''. 

~~ 

~·~~WR, ·~~·· 
7,00 Matinal na~onal 
8,00 TVR laşi 
9,05 Legenda • aventu~ 
Anglia,' 1985, cu Tom 
Crulse, Mia Sara 
10,30 Desene anlniate 
11,00 TVR Cluj-Naooca , 
12,00 Punct ochn - rei. 
13,00 TvR Tlmlfoera 
14,00Jumal 
14,15 ClberFan 
14,30 Evrika! 
15,00 Trezirea "'" VII • 
rei. 
16,00 Eooturism 
16,30 Medicina pentru toţi 
17,00 Hora satului ... 
17,30 Impas In doi 
16,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră Ştiri 

. 19,0~ Amintiri din secolul 
20 
19,10 Sunset Beach- a. 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 Samson fi Danla 
- dramă, SUA. 1996, uiti
ma parte 
22,30 In flagrant. 
Decembrie '69 - 1 O ani 
23,05 Jurnalul da noapte 
23.20 Cale Corso · 
0,20 Lumea dansului 

\i.:!10ida fQJi\6 [ j@j"'l.@lll:fi 
10,00 Universul misterios 
al lui Arthur C. Clarke 
10,30 Robo~ solda~ 
11,25 Automobile In tap 
11,50 Povestiri despre 
supravieţuire in Australia 
12,20 Dincolo de anul 
2000 
12,45 Aripi pe mare: 
Vlking . 
13,40-Pasul urmAtor 
14,10 Jurasslca: 
Dispariţia dinosaunlor 
15,05 Eco Challenge '97 
16,15 Momente cruciale 
ale istoriei: Bătălia pentru 
Canada 
16,40 Primele zboruri 
17,00 FfighUine 
17,35 Aventuri la pescuk 
18,00 Pasiunea pentru 
automobile 
18,30 Discovery ast>'izl 
19,00 Echipa timpului 
20,00 Jurassica: Primii 
oameni . 
20,30 Rechinul 
"lambezi" 
21,30 Disoovery ast>'izl 
22,00 In adAncul 
Trtanlcului 
23,00 Titanic - n1Spoosu1 
din abis 
1,00 Zborul- o p!tlYOC8I8 
2,00 Supravieţuitori: 
Zăpada; Jungla 
3,00 Dlacover)' astAzi 

·,,, 

~.:JVJI.:~· 
; • ţ\ • ( c 

7,00 Santa Barbara- rei. 
7,45 Obsesia • s. 
9,15 Care pe csre ·rai. 
1 o,oo Limbi strAina: 
rranosza 
10,25 Veni, video, vicii- rei. 
10,40 Festival de circ· rei. 
11,30 Puls 2000 • rei. 
12,15 Prlvellştl 
moldoveneşti 
13,00 Desene an1ma1e 
13,30 la izvoiul dorului ... 
14,00 Dialog 
14,45 Santa Barllarl- a. 
15,30 Şti~ 
15,40 trupa DP 2 
Veni, video, vidl 
18,00 Care pe csrel 
16,45 Se Tntamplă aa~mr 
19,15 1989 ·zece ani dup!! 
... . 
19,25 C4suţa al 1)0'111911 
19,30 Ştlr1 
19,40 Astkaari
In familia - comedie 
Romania, 1972, cu Dem 
Radulescu 
21,25 MK şi Istorie 
22,10 Allrad Hltchcock 
prezinta ... Pălenjenl,ul • 
a1 _Robert Redford, Zohra 
Wr4>efd 
22,55 Şti1 . 
23,00 1989- zece ani dl4lA 

23,05 Retrospectiva 
Premilor APTR 1995 

malalor 
8,55 Pacien~i lui Hany 
9,50 Lassle • s. 
10,45 Povestiri de la 
grădina zoologica 
11,40 Medic de animale 
13,05 Fapte. nu vorbe 
14,00 Salvaţif.i salva
tori- 2 ep. . 
15,00 Reportaje de la 
grădina zoologicA - 2 
ep. 
16,00 Şcoala cAinelui 
aacultător 

17,00 Cazurile judecă
torului Wapner 
16,00 Medic de animale 

• 2 ep. 
19,00 Spectacolul 

·naturii: Golful Monterey, 
Florida Keys 
20,00 Sall(aţi şi salva
tori- 2 op. 
21,00 Elefanţii din 
Tsavo 
22,00 
rinocerulul 

Povestea 

23,00 Arme(~ ani
malelor 
O ,00 Urgenţe vatenn~ 

-' 

~- ~-~~.. ~" ""·~ __ .._ ... 

~PRO~~·. 
7,00 Pro TV eal tt:u! 
10,00 Tânir fi nallnifllt • 

•• 
10,50 Ultima frontletil· a. 
11,45 Pensacola • s. · 
12,30 Desene animate· - . 
Superman 
12,55 Ştirtle Pro TV ,:· 
13,05 Babyton V. a. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinereţii-

•· 14,45 FamiHa Bundy • a. 
15,15 Niaipurlla din 
Mlaml-s. 
16,10-Tânlr fi nellnlfllt. .. 
11.ooEProTV 
17,15 tiriie Pro TV Arad 
17,30 vere blestemata -
Prima pane (mlnlserie, 4 
pAJ\l) 
18,30 Dldaca • ep.3 
19,00 Ştirile Pro TV · 
20,00 Viaţa pe cont pro
priu ·comedie, SUA, 1994 
21,55 Ştirile Pro TV 
22,00 VIaţA da stafia • 
comedle/horror, SUA, 
1968, Michael Keaton, 
Alee Baldwin 
23,45 Ştirile Pro TV 
0,15 Criminali"" • s. · 
1,15 Avere blestematA· 
ref. 
2,15 Ştirile Pro TV • rei. 

-0 BlD.U'ESl-4· 1-
-- - >-

6,45 Lumea satului: 7,00 
Magazin matinal: 10,05 
Bestia· s.; 11,00 Hotel 
Paradis • e.; 12,00 
Cetăţenii din 
Chateauvallon - s; 13,00 
Magazin informativ: 14,00 
Magazinul minoritAţilor 
croate şi romane: 15,05 
Aventurile unui ciine - s.; 
15,35 VIs callfomlan • s.; 
16,00 Secretele nlsipuiul • 
s.; 16,35 Desene animate: 
Cucurigu şi cotoodac; 16,40 
Bestiarium distractiv; 17,05 
Compania aerianA - s.; 
18,00 Surpriza pentru copil; 
18,30 In pragut aoolui 2000; 
18,50 Jurnale regionale; 
19,00 Ştiri; 19,15 Tema; 
19,30 Fan • mag. cine
matografle; 20,00 Totul 
pentru Iubire -. s.: 20,30 
Ştiri; 21,00 Sânge rece. s.; 
22,00 1999 • un an 
nepereche; 23,00 Ştiri; 
23,1 O Actual; 23,35 Cale 
Rock; 0,25 Haina- 1. 
Ollnta 

TVR2 

!mljJ.\!· AtASĂ 
5,00 Guadalupe •s. 
5,50 Iubire st.lntl • rei. 
6,45 Dragoste fi putere • 
rei. 
7,15 AcasA la bunica • 
reţete culinare· rei. 
7,3oCI!suţa~-rel. 
8,15 Pentru Iubirea ta· rei. 
9,00 Inger silbatlc • rei. 
10,00 Luz Ciarlta ·rei. 
10,45 Angela ·rei. 
11,30 Nimic personal· 1. 
12,20 Strada Hanovra· 
rei. 
14,15Antonena-s. 
15,00 Dragoste fi putere
s. 
15,30 Iubire sfintii· s. 
16,30 Luz Clarita • s. 
17,25 Vremea de acssă 
17,30 Pentru Iubirea ta· s. 
18,30 Angela • s. 
19,25 Vremea de acssli 
19,30 Acasa la bunica
reţeta culinară a zilei 
19,45 Desene animate 

· 20,30 Inger sălbatic • s. 
21,30 SAnge din singele 
meu-s. 
22,25 Vremea de acasA 
22,30 Cum să furi un mi
lion • 1., SUA, 1966. cu 

. Audrey Hepburn, Peter 
OToole 

0,45 Dragoste '' putare • 
rei. 
1,15 Surorile- s. 

~t ':lii"Ull'' 
10,05 Randevu in stu-

dioul IV; 11,00 1969 -

de mâine pe mâine; 

11,30 50 ani • forma~e 

de dansmi Kozgaz; 

12,05 Tele noroc; 12,30 

. Şic • modă; 13,00 Dl. 
prof. Specht. s.; 14,00 

Magazin informativ; 

14,35 Actual; 15,00 

Fum de aur; 16,30 

Mag. economic; 16,45 

Video-cii puri; 17,05 

Strada şcolii; 16,30 

Magazin pl. handica

paţi; 19,00 Sport '99; 

20,40 Desene animate; 

21.00 Ştin, sport; 21,30 

Medic da Inimi • s.; 

22,25 SAnge rece - s.; 

23,20 Ora de Inchidere 

i11!ii1 il:\ '1' t::U 1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa devreme 
9,59 Decennlum 
10,00 Ştiri . . ; 
10,10Anlma1Show-s. 
10,50 Desene animate 
12,00 Pa cont propriu· s. 
12,59 Decennium 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pretandar· a. 
14,00 Decepţll· s. 
15,00 Răofăţata -a. 
16,59 Decennlum 
17,00 Ştiri 
17,20 La mulţi ani. Vouiil 
17,25 Capcanele deafl. 
nulul- ep. 17, 16 
18,59 Decenoium 
19,00 Observator 
19,55la mulţi ani, Vouiil · 
20,00 Al ,aselea • acţi
une, SUA, 1998, cu Rob 
Lowe, Burt Reynolds 
21,59 Decenium 
22,00 Observator 
22,25la mulţi ani, Vouiil 
22,30 A treia planeli de 
la soare- s. 
23,00 · Amenintare 
nucleeri • a~une, SUA, 
1998, a1 Michalel Dudi<oll 
1,00 Twln Peaka • s. 
2,00 Răsfăţata • rei. 
3,30 Capcanele destinu
lui- rei. · ' 
5,00 Dallas ••. 

~TV2 
7,10 lumea satului; 7,00 
Magazin matinal; 7,30 
Bună dimineata, Ungaria!; 
9,30 Bogaţi fi frumotl -
s; 9,55 Rlvlera • s.; 10,30 
CAiireţul fără cap • w. 
sovietic; 12,15 Mamă
copil magazin; 12,40 
Ofertă directă: 13,10 In· 
trai • s; 13,35 Rlvlera • s; 
14,00 Firă dubluri • f. 
SUA, cu Telly Savalas; 
15,45 Bogaţi fi frumotl· 
s.; 16,10 Arma. s.; 17,00 
Sunset Beach • s.; 17,45 
5amantha • s.; 18,40 Luz 
Maria • s.; 19,30 Fapte; 
20,00 Roata norocului; 
20,30 Dregos18 la prima 
vedere • s.; 21,00 
Cotrtlsarul Rex • s.; 
21,55 Profaslonlftil • s. 
Germania.; 23,00 Bună 
seara, Ungaria!; 23,30 
Castelul eludat • f. av:· 
Anglia, cu Peter O'Toole; 
1,15 Internet . 

19,40 ASTĂ-SEARĂ. DANSĂM 
IN FAMILIE 

PRDTV 
20,00 VIAŢA PE 
CONT PROPRIU 
• comedie, SUA, 1994 -comedia Romania, 1972, cu Dem ·. 

Rădulescu 

,-' 

' 

~·: 

• .. 

-·i 

·.,· .. 

8 PROGRAME '' 
'Z,jlt:LE 7 ABC 

8,00 Ştiri 
6,1 O Dintre· :eu te de 

ziare- rei. 
6,50 Teleshopplng 
9,00 Ţara spiriduşilor 
10,00 Colinde clasice 
11,00 Lumea In clipa 
2000 
12,00 Program special 
13,00 Studioul Tudor 
Vornicu 
17,00 Concert 
18,00 Rendez-vous la 
Tele7 
20,00 Telejurnal 
20,30 Legenda regelui 
Wenceslasa • acţiune, 
SUA, 1995, cu 
Stephanie Powers 
22, 15 Concart Michael 
Jackson şi prietenii 
o,oo şun 
0,15 Film artistic 
2,00 Rendez-vous Ta 
Tele 7- rei. 
3,45 Studioul Tudor 
Vomicu • rai. 
7,45 Teleshopping 

~UlllUTl' 
7,00 Pacea lumii; 7,30 
Desene animate; 10,05 
Slanta Femllie cauta ad4· 
post; 10,15 Desene ani· 
mata; 10,40 Copii din lumea 
mare; 10,55 Desene ani
mate: 13,05 Lumea protes
tantă; 13,20 FII bun pănă la 
moarte - f. Ungaria; 14,55 
Dragă: 15,20 Cilătortle lui 
Gulllver • 1. Anglia-SUA· 
Gennanla; 16,55 Ce-< ade
vArat, e adevArat; 17,00 
Ciinii malamut • doc. 7/2; 
17,35 Desene animate; 
18,30 Ceas solar; 18.40 
Peri scop: 19,1 O Portret; 
20,00 AJ lsluci •lfl· •. 6134: 
20,40 Prima noapte iniştită: 

1 O Vlgo - f. Anglia
: 23,55 Duke · f. 
dance; 0,40 Vlaţa-l 

minunatA - f. SUA, regla 
FrankCapra 

T ATV 1\R,\0 
7,00 Diamante le • doc. 
6,00 Ştiri TV A - rei. 
8,30 Anunţuri 
6,45 Pastorala de 
Crăciun - Mesajul 
Patriarhului T eoctist 
9,00 Darul magic ar 
omului de z6padă 
9,50 Documentar 
10,00 Desene animate 
11,00 Veniţi la noi de· 
sărbători! 

12,59 Decenni~m 
13,00 Buni prieteni 
14,00 Veniţi la noi de. 
sărbătoriT 
16,00 Christmas In 
Viena, 1999 
17,45 La mulţi ani, 
Vouă! 
16,00 Programul ,spe
cial al Crăciunului 
18,20 Anunţuri 
16,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Mirii anului 1999 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA- rei. 
In continuare program 
identic cu Antal)a 1 

EJI PRO 7 
8,05 Desene animate; 
12,35 luky luke • d. a. 
Franţa, 1978; 13,55 · 
Lumea dispărută - aven
turi, SUA; 1992; 15,35 
Slndbad - StăpAnul 
mărilor • aventuri, SUA· 
Italia 1986, cu lou 
Ferrigno: 17,10 Slranale 
sărută mal bine - come
die, SUA, 1990, a1 Cher, 
Bob Hoskins; 19,05 
Grenillns 2 • comedie, 
SUA, 1989, cu Zach 
Galligan; 20,55 Ştiri: 21,06 
Sport - vreme; 21,15 
Braveheart • Istoric, 
SUA, 1994, cu Mei 
Gibson, Sophie Marceau; 
0,45 Brainscam - f. SUA, 
1994; 2,20 Ura nu are 
postsezon - dramA, 
l'njia,1975 

Sâmbătă, 25 decembrie 1999 
§ TV IUERSU 
6,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 Mica prlnţllsi '1 
dracu,orul • film, rei. , 
10,30 Colinde şi obi· 
ceiuri de sArbatori • rei. 
11 ,00 Ştirile lntersat 
11,30 Enciclopedia 
caninA 
12,30 Aventuri magice 
-film 
14,00 Program special 
de sărbători 
15,30 Aventurlarll· s. 
16,00 Film · 
17,30 Desene animate 
18,00 Haideţi aii ne 
jucăm!· s. 
16,15 Colinde fi obi
caiuri de sărbători · 
16,45 Ştirile lntersat 
19,20 Neon Rlder • s. 
20,05 MAmica, detac· 
tiv particular • s. 
20,30 Muzica şi film cu 
Necu Chirită • direct 
22,00 Un 'crăciun cu 
totul deosebit • film 
23,30 Ştirile lnlelsat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

-~·L; R'l'L 
7,00 Desene animate; 
8,15 Disney Tlme • Grand 
Canyon; 9,15 Oesene ani
mate clasice; 9,20 Disney 
Club: 11,55 Comoara -= 13,35 Comando 
Atlantic • s.: 15,15 
Spartacua • Istoric SUA, 
1960, cu Kirk Douglas; 
18,20 Hercule in labirlin
tul Mlnotaurulul · a~
une/fantasy, SUA, 1994, 
cu Kevin Scorbo; 19,45 
Ştii. sport; 20,10 Domino 
Day. selecţ.; 21,15 1001 
dalmaţieni - comedie, 
SUA, 1996, cu Glenn 
Close; 23,20 Damolition 
Man • SF, SUA, 1993, cu 
Sylvester Stallone; 1,20 
Trecere intemsll - acţi
une, SUA, 1992, cu Bill 
Paxton. lea T. 

' CrAciun - animaţie, 

SUA, 1998 

12,30 Muppata '1 
Insula Comorilor. -
aventuri. SUA, 1996 
14,15 Uclgafl de 
schimb - a~une, SUA, 
1996 
15,45 Sunchaaar -
dremă, SUA, 1996 
17,45 Soluţii extreme -
thriller, SUA, 1996, cu 
Hugh Grant 
19,45 Stargata - s. 
20,30 Bărbaţii In 
.negru • comedie, SUA, 
1997 
22,15 Un bacflf da 2 
milioane de dolari • 
dragoste, SUA, 1994, 
cu Bridget Fonda, N. 
Cage 
0,00 Congo ·.acţiune, 
SUA,1995 

. 1,45 Tango - dramă, 

SUA, 1998, cu Miguel 
A. Soia 

~TV5 
12,15 Documentar; 

14,05 Teatru; 17,00 

Jurnal TV 5; 17, 15 

IntrebAri TV 5; 17,30 

Mari gurmanzi; 18,05 

Piramida; 16,30 Intre· 

bări pentru campion; 

19,00 Jurnal Franca; 

19,15 Paris; 20,05 

Fufu; 21,00 Jurnal 

Belgia; 21,390 Jurnal 

Franca 2; 22,05 

Thalassa: 23,00 Jurnal 

TV 5; 23,15 Un soare 

fn pragul Iernii - f. 

n 1\TER\.\TIO\.U 
21,30 S-a întâmplat... 
azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Kiki Riki Miki -
emisiune pentru copii 
22,00 Jurnal • Melea 
22,30 Scrinul cu 
amintiri 
22,50 Clipa de poezie 
23,00 Concert extraor
dinar de colinde şi 
vechi cantece popl!lare 
0,00 Zodia VIP 

~UOlllfTl 
7,00 Selector 
10,15 Freestyle 
10,30 Romanian Top 100 
cu Oana 
12,30 File de poveste: 
Best of .File da Poveste" 
13,00 High Action 
Adrenalin 
13,30 Cinematomic- rei. 
14,00 K Lumea 
16,00 Selector 
16,30 Atomix cu Dinu -
rei. 
21,30 Febra- party muslc 
22 30 Vibrati 
23:30 Klub Bizzar 
0,30 Insomnia 

• UROSPORT 
9,30 Sperturi extreme; 
11,30 Planorism CM; 
12,00 Schi trambulinA; 
13,00 Biatloo; 14,00 Bob 
CM Kănigsee; 14,00 Arte 
marţiale; 16,00 Fotbal • 
Liga campionilor 
1992/1993; 17,00 Bliard. 
trucuri CM: 19,00 
Bloopers; 19,30 sarituri de 
pe stanci • Bronlatto '92, 
Suedia;· 20,00 Sporuri 
extreme . Motocros Big ,.. 
• Paris; 21,00 Funsport l>ir 
Day 1999 Berlin; 21,30 
Fun Sport: Jump & 
Freeze; 22,00 Box: Sven 
Ottke (Germania) • Glen 
Johnson (SUA); 23,00 
Fobal • liga Csmpionilor 
1993/1994; 0,00 Sumo; 
1,00 Arte martiale; 2,00 
Fltness CM Bt $pasta 

c ·' 
o ........ Contor ® 

ZENNER 
c 
o 

• • c Decupează taloanele ce vor apărea in ultima săptămână a anului, C 
tn cadrul utllulul serial 
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"Soluţii pentru arădenil care vor să economisească" U 
Aduni-le pe toate 4 '1 trimite-le pA ni la 1 O Ianuarie 2000 pe adresa firmei: R 

Arad, str. Mantf1111on Antonescu nr. 32, tel. 057-25.00.53 S 
TIGA UN CONTOR DE APĂ PENTRU APARTAMENTUL TĂUl 
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~J TVH ·1· 
7,00 Ceasul deşteptător 
8,30 Desene animate 
9,00 Kiki Riki Mikl -
magazin pentru copii 
10,30 Universul cre
dinţei - edi~e specială, 
in direct 
12,00 Tezaur folcloric 
13,00 Locurile sfinte (11) 
14,00 Marea 
harababură ... 
16,00 Spectacol Dlsney 
pe gheaţă 
16,50 Spectacolul lumii 
17,20 Lumea dansului 
18,15 Trupa de şoc 
19,10 Tragerile Loto 
Special 
19,15 Concert .Tarzan· 
cu Phil Collins 
20,00 Jurnal • Meteo 
20,30 Smash Hits 
21,30 urm-.ul lui Mof 
Crăciun - comedie, 
SUA, 1991. 
23,05 .t\lrnalul de 
noapte 
23,20 Lumea dansului 
0,50 AşteptAndu-1 pe 
MOfCrăciun 

~ DISC&\ FJll 
10,00 Universul misterios al 
kli- c. Clartce 
10,30 Povestiri despre 
supravieţuire rn Australia 
10,55 Automobile In tcp 
11,25 Manechlnele 
12.20 Ştiinţa rnodemll 
12,45 P..U UITOiMa' 
13,15Eco~97 
14,1 o Jurassica 
15,05 Noi desccperlrl 
16,15 Mistere (lhca) neexpll
cale 
17,10 AV81IPI tl Australia 
17,35 A........n la pesaJit aJ 

RexHunt 
18,00 Zbor filrilmoCDr 
19,00 Maşini extreme 
20,00 Vllnătorui de aocodl 
21,00 V- tn Africa 
21,30Mu1telesecrel 
22,00 Comori pierdute ale 
antichilătii ' 
23,00 in'-ClopoCuiiO 
l.l>er1iţi - 7 

N011 

·' .-

1999 
~'I'VIl.2 
8,00 Camavalul datinilor 
de iarnă (1) 
8,30 Desene animate 
9,00 Vestea cea bună (1) 
9,30 casa păpuşilor 
10,05 Carnavalul 
datinilor de iarnă (11) 
10,35 Crăciun cu vedete 
-doc. 
11,30 Gala tip-lop, mini
tap 
12,30 Festivalul 
Internaţional de circ (11) 
13,20 Feerie pe ghea!ă 
14,45 Ingerul adoles
cent- s. · 
15,15 Primul VIII - s. 
16,05 Ştiri 
16,10 Ba- Boys in 
concert - rei. 
16,45 Spăr9ltorul de 
nuci - aventuri, SUA, 
1993 
18,20 Ferestre spre cer 
(li) 
19,20 Galele TVR 2 
20,25 Dezacord in şase 
puncte - comedie, SUA. 
1998, cu Will Smith 
22,15 Verde de micul 
Paris · 
23,45 Concert Bryan 
Adams 
0,45 ~ • Mesager 

td 1\IJIIL Pl. 1\f.T 
8,00 Lassie • s. 
8,55 Noile aventuri ale lui 
Black Beauty 
9,50 ~ aJ trcmp6 din 
Bomeo 
10,45 - deop& cal -
2ep. 
11,40 Povestiri de la gmdlna 
X!Oiogkă" 
12,35 Toiul deop& ciini 
13,30 Cazurile judeallllruU 
Wepner 
14,00 PCJ\IIISilrl de la gn\dlna 

=~ QJ ar4male 
16,00 Acvanau\11- 2 ep. 
17,00 Lassle 
18,00 K91a 5 
19,00 Pet Project- 2 ep. 
20,00 Salvaţi şi salvabt 
21 ,00 NelmbiAnzlte 
Ama2Xll'lie 
22,00 QJm a fost -11-
mui ~ fufTidlor" 
22,30 Aventura In ju>gli a 
-.; Terry Pralchel 

~PRon· 
7,00 Cartea virtuţilor • d.a. 
7,20 Cjpltanul N -d.a. 
7 ,.ro Superman - d.a 
8,00Froakazold-d.a. 
8,311 Sy!Yester & Tweoly -
d.a. 
9,00 &4>er Abrac:aci!Jbo a • 
9,311 1.ass1e n- ep. 24 
11,00 TlrAmul uitat de 
timp- animaţie, SUA. 1988 -

· partea aiJ.a 
12,00 f'role!i deop&-
12,55 Ştirile Pro TV 
• o propoziţie pe zi - ......,_ 
spectiva săptămanli 
13,05 Echipa mollili 
13,30 Pre!ul corect 
14,00 un'Cn\clun de '*11-
tat -film artistic 

15,30 ae-ty - 80210 -
s. 
16,30 Super Blngo -l.lv8 
19,00 Ştirile Pro TV 
19,30 Tare-n clan!i - opoc
tacol Doru Octavian 
Dumllru 
20,30 FIIcele. doctorului 
March - dramă romantică, 
SUA, 1994, ru Gallriel Byme 
22,311 Ulbt cine voroe,ta -
comedie, SUA, 1989, cu 
John Trawlta , . 
0,00 T are-n danţă • rei. 
1,00 Un Crtc:lun do
-rei. 
2,30 ~HIIIs- rei. 
3,15 Fiicele doctorului 
March - rei. 

Q BlD.tPESU 1 
7,50 Mesajul Bibliei; 6,00 
Desene animate; 8.1 O 
Insula Crăciunului; 9,50 
Fiul tăcerii - 1. Noua 
Zeelandă; 11,20 Roata 
timpului; 11,30 Operă; 
12,30 cantare~ de operă; 
13,00 Spărgălorul de nuci 
- balet; 14,00 Viaţa de 
astăzi a Operei; 14,30 
Crăciun creşllnesc; 15,25 
Religie; 15,45 Sport '99 -
Liga campionilor; 16.45 
Orchestra ţigănească de 
100 instrumentişti; 16,55 
Şasele magic; 17,25 
Edenul nostru· doc. 18,55 
Rostand • Ifei doi Pierrot -
rep. 19,15 Ştiri; 19,30 
Opera In direct; 22,35 
Rostand·- Cei doi Plerrot -
teatru TV; 24,00 Cadou de 
Critdun; . 

PROGRAME TV fi) 
T\1 i\4::\SĂ 

5,00 Guadalupe - s. 
5,50 Ju~rii - f. rei. 
8,00 Moş Crăciun fn 
Căsuta povestilor - rei. 
9,00 lnger sălbatic -
rezumatul săptămănii 
10,00 VIsul Annabellei , 
-rei. 
11,00 Slnatra, 80 de 
ani - concert aniver
sar 
12,00 Qoamna Mof 
Crăciun - rei. 
13,45 Acasă la români
muzică populară - rei. 
15,00 Darul de Crăciun 
16,00 Colindul de 

~~!~~~- animaţie, 
• Vremea de acasă· 
18,00 Annie - f. SUA, 
1982, cu Aileen Quinn 
• Vremea de acasa 
20,30 Acasă la români -
muzică populară 

· • Vremea de aca~ 
22,00 Tot acest jau -
f., SUA, 1979, cu Roy 
Schneider, Jessica 
Lange 
O, 15 Motown Live 1999 
1,00 Freddie Mercury 
In memoriam - con· 
cart 

Punct verde; 12,00 
Religie evanghelică; 
13,00 Viitorul faunei 
africane - 3/3; 13,55 
Mesajul locurilor sfinte; 
14,15 Valori de patri
moniu; 14,30 Aven
turile unui cAlne - s.; 
14,55 Milioanele lui 
Matt - s.; 15,50 Fata 
din Zeelanda - s.; 
16,25 Stele-n cer şi pe 
pământ; 18,00 Opera in 
direct: 19,30 Ştiri: 19,45 
Talkshow; 20,35 Veci
na; 22,10'Şasele magic 
- conc. tv; 22,35 Cheful 
tinerilor; 23,10 Opera în 
direct; O, 10 Cei doi 
Pierrot - teatru TV . 

fllil.c\~TJ;l.\ J 
8,00 Credinţa şi v1aţa 

9,00 Desene animate 

9,59 Decennium 

10,00 Desene animate 

11,00 Prieteni pe viaţA 

··c<~ramă, Sl/A. 1997 

13,00 Buni prieteni 

13,59 Decennium 

14,00 Duminica in fami" 

lie 
17,30 Capcanele des

tinului - ep. 11. 12 

18,59 Decennlum 

19,00 Observator 

19,50 TeleE;urobingo 

show 

0,00 Mo' Criclun cu 

mu,chl - acţiune; SUA, 

1996, cu Hulk Hogan 

2,00 Prieteni pe viaţA -

rei. 

4,00 Capcanele des

tinului - rei. 

6,00 Credinţa şi l(iaţa -

rei. 

~ fJ:\1;, .a 
7,00 Gânduri de 
dimineată; 7,30 
Grădina zoologică în 
rucsac: 8,00 Matineu 
TV: 10,00 Desene ani
mate; 12,00 Shingala, 
micul vănător - f. av. 
Anglia; 12,50 Scuflţa 
ro,le - basm SUA cu 
lsabella Rossellini; · 
14,05 Băieţii de pe stra
da Pali - f. Llngaria; 
15,55 Insula piraţilor -
f. FR-IT. cu Stan 
Cooper; 17,30 Xena -
s.; 18,25 Scarlett- s. 
IT.-SUA 3; 20,00 Fapte;' 
21,00 Ghost - f. SUA; 
23,15 Duminică 

ploioasă - f. Ungaria 

20,30 FIICELE DOCTORULUI . 
MARCH-

mTjlecul secolului 19. Acţiunea el 
plasată la New England in timpul şi 
Imediat după Războiul CiviL Cele 
patru surori March - Meg. Jo, Beth şi. 
Amy rămân să locuiască împreună 
cu mama lor după ce talăllor pleacâ 
să lupte alături de unionişti. Nivelul 
de trai al femeilor rămase acasă 
scade tot mai dramatic pe măsura 
consumări războiului. Trecerea tim
pului va lăsa unme adllnci in exis
tenţa fie~reia dintre surori iar o 
tragedie care se va produce 1h fami..i 
ia lor le va scl1imba delinitiv · 

22,00 TOT ACEST 
JAZZ - muzical/dramă, 

mortii" 
de Angelique. Scenariul' 
este semnat de lnsuşi 
Bob Fosse (împreuni! 
Robert Alan Arthur) 
este. autobiografic in m; 
parte. Autor al filmeiorl 

clraml, romantică SUA, 1994 
Patru tinere femei împreună cu 

mama lor inoearcâ să ducă o viaţă 
normală şi să-şi asigure o viaţă 
.decentă pe timpul războiului. 

Cea mai nouâ ecranizare a sen
Sibilului roman scris de Louisa May 
AlooU şi considerată de critică drept 
cea mai bună, filmul este cronica 
vîe\îlor a patru sutlri, care trliiesc la 

SUA, 1979 
Este vorba despre un 
"""x regizilr de teatru 

Joe Gideon, care 
perfecţiunea in pro
Productiile sale se 
chiar din propriile 

IAxnariAnte de viată, din . 
'lipseşte' nimic 

ITnsemnat, de la sex şi 

.\ .. 

.Cabaret• si 
Fosse a Incercat 
mai expună o 
lumii ataf de speciale 
spatele cortinei sau 
camerei de filmat. 

i' 

'': 1" 

;. 

'· 

-~ 

i~ 

:~fi'EUH~·It 
7,00Stiri 
7,10'Bună dimineaţa, 
Romania 
9,00 Omul 91 natura -1'191. 
10,00 Stiri 
10,15 TeleshoiJping 
10,30 Dintre sute de ziare 
-rei. . 
11,15 Studioul Tudor 
Vomlcu - rei. 
15,00 Ştiri . 
15,10 Teleshopping 
15,30 Post Meridian 
17,00 Medici la datorie -
s. 
18,00 Omul 91 natura- s. 
19,00 ~a de pol'!le -, 
s. ' 

. 20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar: · 
21,00 Dintre sute de ziare 
22,00 Cutia Pandorei 
22,45 24 din 24 , 
23,15 Arcub Live - rei: 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H - emisiune :de 
confesiuni 
1,35 Teleshopj,;ng ,, · · 
2,10Telejurnal-rel. ; .. · 
2,35 Documentar- rei. · · 
3,00 Medici la datorie -
rei. 1 

4,00 Secţia de pol111&, -
rei. 

~D)JJU1l' 
5,15 Matinal; 10,15 
Desene animate; 10,45 
Reporteri fără frică; 
11,1 O Copii din lumea 
mare: 11 ,20 Apa vieyi -
basm; 13,00 Ştiri; 13,20 · 
Ce-i adevărat, e ade
vărat; 13,35 Diverse; 
14,40 Mangll, fiul jun
g lei - f. SUA; 16,30 
Cin·e-s eu? 17,00 
Legen.da cetăţii Deva; 
17,45 Maghiari in Nepal 
- doc.; 17,55 Ura! A 
găsit! 18,25 Desene ani
mate; 19,00 Ştiri; 19,55 
Cântecele celor patru 
anotimpuri doc. 
Olanda; 20,00 C.ercul 
fermierilor; 20,30 
Chestiunea serii; 20,45 
Căsătorie in stil. italian 
- f. IT.; 22,25 Desene 
animate; 22,35 Ştiri; 
23,00 Generalul Redl -
f. Ungaria; 1,25 Ştiri. 

• 

8,00 Ştiri TVA- rei. :·. 
8,30 Arena- rei. •. 
9,50 Anunţuri 
10,00 Ştiri 
10,10 Animal Sho'!'-

_s. . 
10,50 Desene animate 
12,00 Pe cont propriu 
- s. 
12,59 Decennium 
13.00 Ştirile amiezli 
13,15 Pretender- s. 
14,00 Decepţil- s. 
15,00 Răsfăţata- s. , : 
16,59 Decennium • 
17,00 Stiri 
17,20' La mulţi ani, 
Vouă! · 
17,25 Divertismenl 
18.00 Mileniul Trei 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
19,55 La mulţi ani, 
Vouă! 
20,00 Politia 955 
21 .20 Anunţuri · . 
21 ,30 Ştiri TV A - iei. .. 
22,00 Observator 
In continuare, program 
identic cu cel al Antenei 
1 

ElPRO 7. 
7,45 Taff · magazin; 
8,15 Desene animate; 
8,40 Simpsonil - s.; 
9,10 Roseanne- s; 9,35 
Mallorca- s.; 10,10 
Joey _. . fantasy, 
Germania, rei.; 12,00 
Diagnostic - crimă - s.; 
13,00 Matlock - s.: 
14,00 Sam - magazin: 
15,00 Talkshow-uri; 
18.00 Taff · magazin; 
18,25 Simpsonll - s.; 
19,00 Familia Bundy -
s.: 19,30 Roseanne- s.; 
20,00 Mallorca - s.; 
20,30 Ştiri; 20,50 

. Galileo - magazin ştiin~f-
ic; 21,15 Camlonagii 
spaţiului - comedie/SF, 
SUA, 1996, cu Dennis 
Hopper. 22,55 Roswett
Prăbuşirea UFO in New 
Mexico - ·doc., SUA, 
1994; 0,35 Dosarele X
s.; 1,35 Santinele- s .. 

•"•• 

~ -·----·-·-·--···-- -

; ·VIIECGMAftDIM·c'. 
IBO .. 

14,45 CU ORICE • 
PREŢ

comedie, SUA, 1995, cu 
Nicole Kidman 

PROJ 
21,15 CAMIONAGII. 

SPAŢIULUI

OQmedieiSF, SUA. 1996, 
cu Dennis H6pper; 

··' 

' . 
".<'"·· ..... • 

" Marţi, 28 decembrie 1999 
f TlllTERSi\1 !Haei 1 t :nw' U IWEI\!l'lt\.\L . . 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Dreptate flltall • 
rei. 
11 ,00 Ştirile lntersal 
11,30 Dulce Ispiti- s. 
12,15 lntersat Cuttural -
rei. 
12,30 Experlmentu• 
Philadelphla - r81. 
14,00 MUflrll CIIS· 
cador\el - s. 
14,45 Neon Rlder-s. 
15,30 SăptămAria 
sportivă arădeană 
16,00 Marea lovituri • 
film 
17,30 Underdog Shaw 
18,00 Emisiune in lb. 
germană · 
18.25 Obiecllv economiC 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulca Ispită- s. 
20,05 Mistere, farmece 
,1 miracole - s. 
20,30 Aradul prin gaura 
cheii - in dire<:t 
22,00 Cădere In neant - . 
film 
23,30 Ştirile lntersal ' •·. 
O,OOErotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

'.1!.~· ,Jl'fL-. 
7,00 Şaple fix; 7,30 Bună 
dimineaţa!; 8,00 Opt fix; 
8,30 Bogaţi fi frumo'l -
s.; 8,55lntre noi - rei.; 9,25 
Vremuri bune. vremuri 
rele - s.; 10,00 Dimineaţa 
mea - magazin; 11,30 
Sebrina talk; 12,30 DlmJI 
familiilor- concurs; 13,00 
Magazinul amiezii; 14,00 
Talkshow-url; 18,00 
DAdaca- s.; 18,30 Intre 
noi - s.; 19,00 &ni seaml 
- magazinul landurilor; 
19,30 Exclu!lv- magazinul 
vedetelOr; 19,45 Ştiri; 20,10 
Exploziv - magazin; 20,40 
Vremuri bune, vremuri 
rele-s.; 21,15 Modlcopter 
117 - Fiecare viaţă con
teazA - s.; 22,15 ,lateţele -
s. pol. Germania; 23,15 
Qulncy - s.; 0,30 Avocaţll 
mor111or -. s.; 1,00 J\maiiJ 

1 o,oo Asedia ţi la 
domiciliu - thrlller, 

·SUA, 1998 
11,30 Drumul. spre 
-Hollywood - dramli, 
SUA,1997 
13,00 Ochi pentru 
ochi - thriller; SUA, 
1996 
14,45 Cu orice preţ -

· comedie, SUA, 1995, 
cu Nicole Kidman 
16,30 Totul despre 
MX-8. 

17,00 Lupul - horror, 
SUA, 1994 
19,00 Goana dupi 
cadou • acţiune, SUA, 
cu Arnold 
Schwarzenegger 
20,30 Fantomele tre· 
cutulul - dramă, SUA. 
1996 . -

22,45 Birbaţll tn 
negru - comedie, SUA, 
1997, cu Wlll Smith,
Tommy Lea Jones 
0,30 Mar.y Rellly -
dramă, SUA, 1996, cu 
Julla Roberts 

~ 'I'Vii·' 
13,05 100% lntrebăn; 

14,05 Documentar; 

15,00 Jurnal TV 5; 

15,15 Cinema; 17,00 

Jurnal TV 5; 17,30 Taxi 

pentru America; 18,05 

Piramida; 18,30 Intre

bAri pentru campion; 

19,00 Jurnal TV 5; 

19,15 Cinema; 21,00 

Jurnal Elveţia; 21,30 

Jurnal Franca 2; 22,05 

Marile fluvii; 23,00 

Jurnal rv 5; 1!3,15 

N"tor Burma • a. 

cea-• ele .,." ... rc:=at 

··OPTIMA 
• GERMANIA 

-.. . ~.JJI 
.... ~?"·~ ........ ':} 

21,30 s-a întâmplat. .. 
azJ 
21,35 Revista presei . 
21.40 Prac~c lnfo 
22.00 Jurnal • Curs va
lutar • Meteo 
22,35 Decembrie ~9. 
10anl · 
22.40 Lumea şi noi · : • 
23,30 Ecoturism 
0,00 Tezaur folclorle 

~.UOlUH,\ 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- rei. ·1 
10,30 File de poveste -
rei. . 
11,00 Atomlx cu lna • 
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55, Reactor 
16,00 Aria 52- rei .. 
17,00 Freestyle - rei. 
17,15 Selector . _ 
1A.oo Atomix cu Oana · 
21 ,55 Reactor- nil. 
22,00 Cinematomlc cu 
lna . ., 
22,30 Hi~h Actlein 
Adrenalin- rei. 
23,00 Rockada 
0,00 Insomnia 

UROSPORl 
9,30, Sperturi extren1e; 
10,30 X Games - San 
Francl&co; 11.00 Schi alpii 
Linz - slalom fem., In 
direot; 12,00 SChi trambu
lina; 13,30 Schi alpin
slalom mase., In direct; 
14,00 SChi - stalom uriaş 
lam., rnanşa 2; 15,00 
Sanie CM; 15,30 Snow

. board CM Whistler; 16,00 
Fotbal - Uga Gamplonilor 
'96; 17,00 Se hi alpin; 
18,00 SChi - săritun tram
bulina Oberstdorf; 19,30 
Schi fond Garmlsch 
Partenklrchen. In direct; 
21,00 Echitaţie -
Mechelen, 1h <lirecl; 22,30 
Box; 23,00 Fotbal - Liga 
Cainplonilor !l6/97; 0,00 
Schi fond; 1,00 Jocuri 
olin1li0&-

'W'I-C:U!III- .. 

SAP EL 
ITALIA 

Oferim soluţia OptimA ... fArA codificarea produselor 

·- : :.,. asigurătn!I'Ser.w!i<G1lr:'i·la :Ri!XO'f') · "". 
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decembrie 1 
~~ TVR 1 

7,00 Matinal national 
8,00 TVR laşi ' 
g,10 Miaooosmos • doc. 
10,30 Desene animate 
11,00 TVR Cluj-Napoca 
12,05 JustiJie militară • 
rei. 
13,00 TVR Timişoara 
14,00Jumal 
14,15 CiberFan 
14,30 Repere sacre 
15,00 Oameni ca noi 

!~;,~Om~~(ieţuiri ... sub 

16,00 Emisiune Tn limba 
maghiară 
17,00 Dor 
17.30 Scuzaţil Pardon! 
Mersi! 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
1g,oo Avanpremieră Ştiri 
1g,o5 Amintiri din secolul 
20 
19,10 Sunset Beach • s. 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 Cisitorle In stil 

.Italian • comedie, Italia, 
1964 
22,30 Nu trage~! 
22.45 Jurnalul de noapte 
23,00 A-Facerea 
0,00 7 arte -1!111!1!1 ~ 81SfOU:ft\' 
10,00 Universul miste
rios .al lui Arthur C. 
Clarke 
10,30 Creaturi fantas
tice 
11,25 Automobile in 
top: Alfa Romeo 
t 1,50 Povestiri despr~ 
supravieţuire. Tn 
Australia · 
12.20 Dincolo de anul. 
2000 
12,45lumea viitorului 
13,40 Pasul următor 
14,10 Regii şoselelor 
15,05 Pe Jupiter 
16,15 Momente cruciale 
ale istoriei 
16.40 Primele zboruri · 
17,00 Flightnne 
17,35 Av.;nturi la pas
cu~ cu .Rex Hunt 
18,00 Nebuni după 
avioane · 
18,30 Discovery astăzi 
1g,oo Echipa timpului 
20,00 Jurassica 
20,30 Rechini preistorlcf 
21,30 Discovery astăzi 
22,00 Mumii de animale 
23,00 Enigma mumiilor 
din deşert 
O,OOMumiile 
1,00 Forţe de elitA 
2,00 Pole positions 
3,00 Discovery astăzi 
3,30 Inventatorii 

/• 

r~'I'VR 2 
7,00 Santa Barbara • rei. 
7,45 Obsesia· rei. 
10,00 Umbl străine: englezi 
10,25 Veni, video, vicii· rei. 
10,40 Pariul ru arta 
11,10 Festivalul de cite· rei.· 
12,00 Dorumente rufturale. 
rei. 
13,00 Desene animate 
13,30 Tribuna ..,-per
Jamenlare 
14,00 Toţi, împreună 
14,45 Sania Barbare • s. 
15,30 Ştiri 
15,40 Trupa DP 2 
16,15 Veni, video, vicii 
18,00 Care pe care 
18,45 Se inlamplă arum 
19,15 1989 • zece ani 
dupa... 
19,25 Căsuţa pov8fllor 
19,30 Ştiri 
19,40 Pagini din Istoria 
teatrului romanesc 
·20,35 De la lume adunate ... 
21,15 Puls 2000 
22,00 Alfred Hltchcock 
prezlnti... Moartea '1 
femela cea veselă 4 s. 
22,50 1989 ·.zece ani 
dupll ... 
22.55Ştirl 
23,00 Spărgitorul de nuci· 
aventuri, SUA, 1993 
0,30 Noci!Jma 
0,40 Umbl straina: fnlnoezl 
1.05 TVM. Mesager 

8.00 ln lumea ani· 
malelor cu fra~l Kratt • 2 
ep. 
8,55 PacienVi lui Hany • 
2ep. 
9,50 Lassls • s: 
10,45 Povestiri -de la 
grădina zoologicA 
11,40 Medic de animale 
-3 ep. , 
13,05 , Se~retele 
rechinilor 

'14,00 Salvaţi fi salva
tori 
,15,00 Reportaje de la 
grădina zoologica • 2 
ep. 
16,00 Totul despre 
cai ni 
17 ,oo Cazurile judecl
torului Wapner • 2 ep. 
18,00 Medic de animale 
·2 ep. 
1'9,00 Spectacolul 
naturii 

· 20,00 Salvaţi şi salva
tori 
21,00 Urşii din America 
de Nord 
22,00 Urşil ataci 
23,00 Redescoperirea 
lumii 
0,00 Urgenţe vat~rinare 
-4ep. 

• 

PROGRAME (q 

~PHOTV 
7,00 Bună dimineata, Pro 
lVealtlu! ' · 
10,00 Tinar tl nelln"llt • 
rei. 
10,50 Batman as intoarce 
-rei. 
12,55 Ştirile PRO lV • O 
propozi~e pe zi . 
13,05 Babylon V· s. 
13,50 Ani de liceu· s. • 
14,15 Miracolul. Une"''ll • 
s. 
14,45 Familia Bundy • s. 
15,15 Nisipurile din Miaml 
- S.' 
16,10 Tlnlr fi nellnlfllt. 
ep. 906 ' 
17,00 Ştirile PRO lV • O 
~pazi 
17,15 Ştirile PRO lV Arad 
17,30 Visul puterii· ultima 
parte 
18,30 DAdaca· s. 
19,00 Ştirile PRO lV 
20,00 Nlklta • s.. . 
21,00 Melrose Place • s. 
21,55 Ştirile Pro lV 
22,00 Nadlne • comedie, 
SUA, 1987, cu Klm 
Basinger 
23,30 Ştirile Pro lV • !'rotit 
• O propo~e pe zi 
0,00 Criminali~til • s. 
1,00 Visul puterii • rei. 
2,00 Ştirile Pro lV , · 
2,30 Melrose Place ·rei. 

g BlD!PI:Sl.t 1 
' - ' 
6,42 Magazin matinal; 6,45 
Lumea satului; 7,00 
Emisiune informativa; 
10,05 Bestia· s.; 11,00 
Hotel Paradis • s.; 12,00 
Cetăţenii din Chateau· 
vallon • s.; 13,00 Magazin 
Informativ; 14,05 Magazinul 
minorităţilor; 15,05 
Aventurile unul eline- s.;' 
15,35 Vis califomlan • s.; 
16,00 Secretele nlslpulul
s; 16,35 Epoca trecută; 
17,05 Compania aeriana • 
s. ; 18,00 Surprize pentru 
copil; 18,30 Cronicii 
catolicii; 18,50 Jurnale 
regionale; 19,00 Ştiri; 19,30 
Punct verde; 20,00 Totul 
pentru Iubire • s.; 20,30 
Ştiri, sport; 21,00 SAnge 
rece - s.; 22,00 Tele-noroc; 
22,30 Şic; 22,55 Clubul trei 
dorinţe; 23,10 Ştiri; 23,15 
Actual; 23,40 Magazin eco
nomic; 0,1 O Legături 

Intime· f. Anglia-Canada 

~TV.UUĂ 
5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Iubire stantA· rei. 
6,45 Motown Llve 1999 • 
rei. 
7' 15 Acaslia bunica • rei. 
7,30 Clsuţa pov~tilor ·rei. 
8,15 Pentru Iubirea ta • 
rei. 
9,00 Inger sălbatic· rei. 
9,55Luz Clarita.- rei. 
10,40 Angola· rei. 
11,25 Nimic personal • s. 
12,10 De alei in eternitate 
·rei. 
14,15 Antonella • s. 
15,00 Dragoste '1 putere· 
s. 
15,30 Iubire sfântA· s. 
16,30 Luz Clarita • s. 
17,25 Vremea de acasA 
17,30 Pentru Iubirea ta· 
s. 
18,30 ,AngaJa. s. 
• Vremea de acasA 
1g,3o Acasă la bunica • 
reţete cuHnare · 
19,45 Mowgft • d.a. 
20,30 Inger sAlbatic • s. 
21,30 Sânge din sângele 
meu-s. , 
• Vremea de acasA 
22,30 Strada Hanovra • 
dragoste, Angr~a, 1979 
0,30 Dragoste fi putere • 
rei, 
1,00 Surorile. s. 

lfJ,IwmmJ 
g,05 Viaţa lui Rudi; 

11,00 Roţi şi pafi • rep.; 

11 ,40 Oameni in 

natura; 12,05 Mag. 

·poliţiei; 12,30 Aşa-i, 

puţin cunoscut; 13,00 

VIn '' putere • s.; 
14,00 Mag. informativ; 

14,35 Actual; 15,00 Eu 

S'ă nu am casă? 15,10 

Muzica Historica; 15,25 

Convorbiri de pace • f. 

TV; 17,30 Strada şcolii; 

18;30 Magazinul 

pescarilor; 19,00 Sport 

•g9; 20,40 Desene anf· 

mata; 21,00 Ştiri; 21,30 

Doctor de Inimi • s.; 

22,25 Sânge rece. s.; 

23,20 Ora de inchidere 

· VA RE8GM·ANDAM · 
PIIOlV 

22,00 NADINE -
comedie, SUA, 1987, 

cu Kim Basinger 

' 

lVACAsA 
22,30 STRADA 

HANOVRA 
• dragoste, Anglia, 1979 

lll!!ii.UTE\.\ J 
7,00 Observa lor 
8,00 Dimineaţa devreme 
9,59 Decennium 
10,00 Ştiri 
10,10Anlma1Show ·S. 
10,50 Desene animate· 
12,00 Pe cont propriu· s. 
12,59 Deoennium 
13,00 Ştirile anniezll 
13,15 Pretender-s 
14,00 Deceppi • s. 
15,00 Răsfiiţata • s. 
16,59 Decennium 
17,00 Ştiri 
17,20 La mulţi ani, Voull 
17,25 capcanele destinu
lui- ep. 15, 16 
18,59 Decennlum 
19,00 Observator 
19,55 La mulţi ani, Voull 
20,00 Cavalerll Mesei 
Rotunde • aventuri, SUA, 
1995, cu Sean Connery, 
Richard Gere 
21,59 Decennium 
22,00 Observator 
22,25 La mulţi ani, Vouă! 
22,30 A treia planetA de la 
Soare- s. '

1 

23,00 Imperiul gheţii· SF, 
SUA, 1998 
1,00 Twln Peaks • s. 
2,00 Rlstaţata • rei. 
3,30 Capcanele destinului 
• rei. 
5,00 Dallas • s. 

~TV2 
7,10 lumea satului; 7,25 
Aeroblc; 7,30 Bună 
dimineaţa; 9,30 1V 
Matineu; 10,30 Iubire 
pană la al dojlea sânge • 
f. Ungaria; 12,15 Clinica 
animalelor; 12,40 Ofertă 
directă; 13,10 In trei· s.; 
13,35 Rlvlera • s.; 14,00 
Pe negru, pe alb • f. 
Germ.; 15,45 Bogaţi'' 
frumoşi • s.; 16,10 
Remlngton Steele • s.; 
17,00 Sunset Beach • s.; 
17,45 Samantha • s.; 
18,40 Luz Maria • s.; 
19,30 Fapte; 20,00 Roata 
norocului; 20,30 
Rosallnda • s.; 21,01) 

" 
'. 

' 

Unnă fierbinte· s.; 21,5~ 
J.A:G. • Justiţie militari J /' 
· s., .22,45 Bun.ă seara, 
Ungaria: 23,30 Jocul 
delincvenţilor~ s. SUA, 
cu ICI' T; 0,25 Inamici_ 
juraţi- s.; 1,20 Internet 

TVR1 
20,55 CĂSĂTORIE 
IN STIL ITALIAN • 
comedie. Italia. 1984 

DISCOVERY 
16,15 MOMENTE 

CRUCIALE 
ALE ISTORIEI 

• 

. ,r. 

Ci) PROGRAME TV ~ 
~:zj Tt;LtJ 7 t\8( 
8,00 Stiri 
8,10Telehopping 
8,20 Tara spiridusilor • 
rei. ' · • ' 
g ,30 Domino • r81; 
11,00 Anii de aur ai 
muzicii .. ., 
12,00 Tţl mai aduci 
aminte, Doamnă? 
13,00 Ora unu a v!)n~ 
15,45 Cei mai frumoşi 
ani (1) 
17,00 Forta destinului 
18,00 Michael Jackson 
şi prietenii săi • concert 
20,00 Telejurnal 
20,25 Pariul Trio 
20,30 loto 

UV[Iii!!Jjll 
7,00 Documentar 

8,00 Ştiri TVA ·~el. 

8,30 Anunţuri 

8,40 Divertisment 

9,00 Desene animate 

9,59 Decennium · 

10,00 Desene animate 

10,30 Desene animate 

11 ,00 Prieteni pe viaţă • 

dramă, SUA, 1g97 

13,00 Buni prieteni 

14,00 Duminica Tn fami

lie 

§ TV INTtJRSAT 
8,55 Deschiderea pro· 
gramului 
9,00 Un CrAciun cu 
totul deosebit • rei. 
10,30 Colinde şi obi· 
ceiuri de sărbători 
11 ,00 Ştirile lntersat 
11 ,30 Pasiona~ de an~ 
ma le 
12,00 MuzicA populară 
14,00 Muzică şi film cu 
Alecu' Chiriţă · 

15,30 Fantoma albă • 
film 
17,00 lntersat Sport 
Show 

sAlcii • comedie, SUA, 

1997 

11,30 Omul care ftla 

prea puţin • comedie, 

SUJ\,1997 

13,00 Pacientul englez 

·dragoste, SUA, 1gg5 

15,45 Ziua Indepen

denţei • SF, SUA, 1996 

18,15 Mal bine nu se 

poate • comedie, SUA, 20>45 Pentru dra· 
gostea lui Aaron 
dramă, SUA, 1994 
22,15 Christmas Jazz 
0,00 Ştiri 

17,00 Program special 

de Crăciun . 19g7 
18,25 Desene ammate 1 
18,00 Kelly • s. 

18,20 Anunţuri • d. a. 1 20,30 PottafUI - SF, 

o, 1 o Program special 
1,00 Ora unu a venit • 
rei. 
3,30 Telejurnal • rele 
4,30 Forţa destinului • 
rei. 
5,30 Anii de aur ai
muzicii - rei. 
6,20 Clipuri muzicale 

!il DUNATV 
7,05 Religie; 7,25 Al sapte
lea frate; 8,50 zoo1og' ama
tor; 9,20 Maşina llmpulul; 
9,50 Copii din lumea mare; 
10,05 Bărbat cu pisici • f. 
Rus: 11 ,25 Tlnuturi uitate; 
12,00 In palma Domnului; 
12,25 Cronica. mileniului; 
13,00 Ştiri; 13,10 Muzicii; 
13,40 Izvor viu; 14,10 
Ciitltorille lui Gulliv..- • 212; 
15,40 Vechi jurnale; 16,00 
Mesaje muzicale; 17,00. 
Dinastia Straus • 10; 17,55 
Helikon; 17,55 Stele de 
Cnlclun; 18,10 Ciinii maia
mut • doc. 6/3; 18,35 
Basme; 19,00 Ceas solar, 
19,40 Ştiri; 20,00 
Aristocraţii • 5-6; 21,40 
CrAciun la VIena • f. muz. 
Anglia; 22,40 Dansul e 
viaţa mea • f. Anglia; 0,55 
Echita~ 

18,30 Ştiri TVA 

1g,oo Observator 

1g,5o TeleEurobingo 

show • ediţie de 

Crăciun 

In continuare program 

identic cu Antena 1 

1:) PRO 1 
7,00 Vânătorii de fantome 

• d.a.; 8,30 Jetsonii ~i 
Flinstonil • d.a.; 10,00 
Frumoasa şi bestia • d.a.; 
11,15 Simpsonll • s.; 
12,10 Luky Luke. d.a.; 
13,30 Intoarcere In lumea 
dlspiiru!A • av. SUA, 1992, 
cu David Warner; 15,1 O 
Joey - fantasy Germ. 
1984; 16,50 Dorinţele se 
implinesc • show; 18,55 
Japonezii sunt cei mai 
buni amanţl • comed, 
Genn. 1994; 20,00 Lumea· 
mlnunHor; 20,55 Ştiri; 21,15 
Goana dupa cadou • 
comed. SUA, 1996 cu 
Amold Schwarzenegger; 
23,00 Top Gun • acţ. SUA, 
1985, cu Tom Crulse, Val 
Kilmer; 1,00 Răzbunarea 
bu,fnlţel. acţ. SUA, 1991, 
cu Adrian Paul 

18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Interviul ·film 
21,00 Eurocops • s. 
22,00 Răpirea • film 
23,30 Ştirile lnterset 
0,00 Erotica· 
0,45 Inchiderea progra
mului 

~~-~ RTL 
7,15 Desene animate; 9,25 
Disney Club; 9,55 Micii 
detectivi • s.; 11,10 
Piramida Zeului soare -
av. FR-IT-Germ., 1965 cu 
lex Barker; 12,50 Parada 
filmelor Disney; 13,00 Vis 
de Crăciun • comed. SUA, 
1996 cu Lloyd Bridges; 
14,40 BaHă • Un C<llne ru 
Inimă de erou. f. d.a.: 16,00 
Ajutor, vine Crăclunul -
comed. SUA, 1989, cu 
Chevy Chase; 17,45 1001 
dalmaţieni • comed. SUA, 
1996; 19,45 Ştiri; 20,10 
David Blane- Omul magic; 
21,15 lntalnire cu un inger
romanţă SUA, 1996, cu 
Danzel Washington, 
Whitney Houston; 23,40' 
Tango şi Cash • acţ. SUA, 
1989, cu Kurt Russell; 1,35 
Dakman • .horror canada 

:·-·VA .1-GGMA-NOAM·"'•ll'""·· 1 

HLE7ABC 
20,45 PENTRU DRAGOSTEA 

LUI AARON 
~dramă, SUA, 1g94 

DUNAlV, 
21,40 CRĂCIUN LA VIENA 

• f. muz. Anglia 

., 

HBO 
13,00 PACIENTUL 

ENGLEZ 
·dragoste, SUA, 1996 . 

PR07 
21,15 GOANA DUPĂ CADOU· 

comed. SUA, 1996ouAmold 

Schwarzenegger; 

• 
-. 

1*l 
"'nmtsoara. 

SUA, 19g7, cu Kevin 

Costner 

23,30 Ostatici ostili • 

comedie, SUA, 1994 

1,15 Febra aurului • 

acţiune, SUA, 1g98 

~T\'5 
12,05 Balet; 13,30 

Jurnal Franca ·3; 14,05 

Documentar; 15,00 

Jurnal TV 5; 15,15 

Divertisment; 17,00 

Jurnal TV 5; 17,15 

Tntrebirl TV5; 17,30 

Mari gurmanzl; 18,05 

Circul din Moscova la 

Paris; 19,00 Jurnal TV 

5; 19,15 Divertisment; 

21,00 Jurnal Belgia; 

21,30 Jurnal Franca 2; 

22,05 Magazin; 23,15 

Bine aţi venit 

TV IUERUTIOUL 
21 ,30 S-a întâmplat... azi 
21 ,35 Revista revistelor 
21 ,40 Viaţa spirituală 
22,00 Jurnal • Meteo 
22,25 No comment 
22,30 Să rădem 
23,15 Un secol de cine
ma: Artista, dolarii fi 
ardelenii • comedie, 
România, 1g7g 
O, 15 Astă-seară, petre
ce~ cu noi! 

7,00 Selector 
11 ,00 Cybemet 
11 ,30 Atomic Cafă • rei. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul londrei • 
rei. 
13,30 Hai Hul 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
18,30 Atomix cu 
Michelle • rei. 
21 ,30 Selector 
22,30 Album show 
23,30 Insomnia 

t•() IUtJifWiliJI 
9,30 Sportun extreme; 
11,30 Funsport • Jump & 
Freeze; 12,00 Schi tram
bulină; 13,30 Biatlon CM 
Osblie; 14,30 Bob CM 
Konigsee; 15,30 
Bloopers; 16,00 Fotbal • 
liga campionilor clasici 
93/94; 17,00 Tenis • 
Steffi Graf Special; 18,00 
Dansuri; 1g.oo Aerobic 
CM Las Vegas; 20,00 
Sărituri de pe stânci; 
20,30 Motorsport; 21 ,00 
Motorsport action · • 
Special; 22.00 Box; 
23,00 Fotbal • Liga cam
pionilor 1gg4.g5; 0,00 
Sportcentre; 1 ,00 
Bloopers. 

1 

1 1 
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i 
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1 
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Luni, 27 decembrie 1999 PROGRAME TV (11} 
~~ TVR l 

12,00 Surpnze, surpnze 
-rei. 
14.00Jumal 
J4.151VR Craiova 
15,00 Pro Patria 
16,00 Emisiune in 
limba maghiară 
17,30 Agenţia - de 
plasare 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19.00 Avanpremieră 
Ştiri 

19,05 Amintiri din se
colul20 
19,1 O Sunset Beach -
s. 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 Felicity - s. 
21,40 Cu ochii'n 4 
22,10 Justiţie _militari 
- ep. 1 · 

23,15 Jurnalul de 
noapte 
23,20 Recurs la morală 
0,05 Marele Jazz 

DISfOU:Rf 
10,00 Universul misterios a 
luiC.Ciarl<e 
10,30 Mistere (lncă) neax
plicate 
11 ,25 Automobile in top 
11 ,50 Povestiri despre 
supravieţuire in Australia 
12,20 Dincolo de anul2000 
12,45 Animal X 
13.15 Stare de alerti! -
13,40 Pasul uiTTlător 
14.10 Ştiinţa modemll' 
15,05 Automobile in top 
16,15 Momente cruciale 
ale istoriei 
16,40 Primele zboruri 
17,00 Aightline 
17,35 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt 
18,00 Inventatorii 
18,30 Avanpremiera 
Discovely 
19,00 Eclipa timpului 
20,00 Jurassica: Pul de 
dilozaur 
20,30 Ghidul animalelor 
21,30 Discovery astăzi 
22_,00 Curse_ de Formula 
Unu 
23.00 Lupta pentru viaţil 

1 ~TVR,2 
12,00 Artă şi spectacol 
13,00 Desene animate 
13,30 Cântecele nea
mului 
_ 14,00 Toţi. impreună 
14,45 Sania Barbare -
s. 
15,30 Ştiri f 

15.40 Trupa OP2 -
16,15 Veni, video, viei! 
17,15 Curier de ambe 
sexe 
18,00 Care pe care 
18.45 Se întâmplă 
acum! · 
19,15 1989- zece ani 
după ... 
19.25 Căsuţa eu 
poveşti 
19,30 Stiri 
19,40,Punct şi de la 
capăt 

21 ,30 E dreptul tău! 
22,00 Marile meciuri 
23.45 Lumea sporturilor 
23,50 1989 - zece ani 
după ... 
23,55 Noctuma 
0.05 Limbi străine: 
engleză 
0,30 lVM. Mesager 

lli1"'!11!t;u1jl 
8,00 In lumea animalelor 
8,55 Pacien~i lui Harry -
2ep. • 
9,50 Lassle • s 
10.45 Povestiri de la 
grădina zoologică -·2 ep. 
11,40 Medic de animale 
13,05 Rechinii din adan
curi 
14,00 Urgenţe ve
terinare 
15,00 Reportaje de la 
grădina zoologică ' 
16,00 Ham! Viaţă de 
căine- 2 ep. 
17,00 Cazurile judecă
torului Wapner- 2 ep. 
18,00 Medic de animale 
-2 ep. 
19,00 Spectacolul naturii 
20,00 Urgenţe vete
rinare ' 
21 ,00 Animalele Arcticii 
22,00 lntâlnire in Arctica 
22,30 Sanctuarele 
naturii 
23,00 Instinct criminal 
0,30 Urgenţe veterinare 
-4 ep. 

l~.,_~luttiJil 
7,00 Bună Jirnineaţa, PRO 
TV eal tăul 

, 10,00 Tânăr'' nellnJ,tlt
rei. 
11,10 Toţi câinii ajung in 
Rai- anima~e. SUA, 1989 
12,30 Desene animate 
12.55 Ştirile Pro TV • O 
propozi~e pe zi 
13,05 Babylon 5- s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinereţii- s. 
14,45 Familia Bundy - s. 
15,15 Nisipurile din Mlaml 
- s. 
18,1 O Tlnăr '' nollnl,tlt -
ep. 905 1 

17.00 Ştirile PRO TV • O_ 
propozitie pe zi · 
17,15 Ştlrile PRO TV Arad 
17,30 Tare-n clanţa - spec
tacol Doru Octavian Dumitru 
-rei. 
18,30 Dădaca - ep. 1 
19,00 Ştirile PRO TV 
:1,0,00 Batman se intoarce
tantastic, SUA, 1992, cu 
Danny De Vito, Mlchelle 
Pfeiffer 
22.20 Ştirile Pro TV 
22,30 O lemele face cari
eră • comedie, SUA, 1988, 
cu Metanie Griffith 
0,30 Ştirile Pro TV • Profit • · 
O propozitie pe zi 
1,00 Crim'tnali,til- s. 
2.00 Ştirile Pro TV · 
2,30 Familia Bundy - rei. 

.D. BlD.\PEST.\ 1 
7,00 Magazin mat1nal; 
10,05 Bestia- s.; 11,00 
Hotel Paradis - s.; 12,00 
Cetăţenii din 
Chateauvatlon - s.; 
13,00 Magazin infonnativ; 
14.00 Magazinul ~ganilor 
si slovacilor; 15,05 
Aventurile unul câine -
s.; 15,35 Vis callfomian 
- s.; 16,00 Secretele 
nlslplulul - s.; 16,35 
Desene animate; 17,05 
Compania aerlani - s. 
Australia; 18,00 
Documentar; 18,30 
Rămâi cu noi!; 18,50 Ştiri 
regionale; 19,00 Ştiri; 
19,15 Solutii 2000; 19,30 
Clipele norocului - s.; 
20,00 Totul pentru 
Iubire - s. Brazilia; 20,30 
Stiri; 21,00 Sânge rece -
f. Anglia 311; 22,30 
Emisiunea lui Tărăcsik 
Mari; 23,00 Ştiri; 23,30 
Salon maghiar; 0,00 
Graniţa - f. lV Italia 

!iiii TV AtU..\ 
5,00 Guadalupe - s. 
5,50 Motown Live 1999 
-rei. , 
6,15 Collndul de 
.Crăciun - rei. 
8,00 Căsuţa poveştilor
rei. 
9,00 Inger sălbatic • 
rei. 
9,55 Annie • rei. 
12,00 Tot acest jazz -
rei. 
14,00 Acasă la romani
rei. 
15,30 Iubire sfântă- s. 
16,30 Luz Clarita- s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Pentru Iubirea 
ta- s. 
18;30 Angela - s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica -
reţete culinare • 
19,45 Mowgli - d.a. 
20,30 Inger silbatlc -
s. 
21 ,30 Sânge din sin· 
gele meu- s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 De aici în eterni· 
tate - dramă_, SUA, 
1953, cu Burt Lancaster 
0,45 Surorile - s. 

~e ':IIli!W"I 
10,05 Atâtea feţe 

cunoscute ... ; 11,00 
Roţi şi paşi; 11 ,40 
Oameni in natură; 

12,05 Crăciun creşti: 
nasc; 13,00 Senzaţie • 
s. Canada; 13,50 Valori 
de patrimoniu; 14.00 
Jurnal parlamentar; 
15,05 Clipe dramatice 

in· natură - 2/1; 16,00 
Formaţia Muzikas la 
Academia de muzică; 
16.50 Valori de patri
moniu; 17,00 Strada 
şcolii; 18.30 Pe drum; 

19,00 Baschet mase.: 
Est - Vest; 21.00 Ştiri, 
sport; 21,30 Concert 

Old Boys; 22.20 Soluţii 

2000; 22,30 Oglinda -
f.lran 

1111!111 .\UliU 1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa davreme 
10,00 Stiri 
10,10 Feerie pe gheaţă 
11,00 Copii de împru· 
mut - comedie, SUA. 
1992 
12,59 Oecennium ' ·· ,. 
13.00 Stirile amiezii'· · 
13.15 Buni prieieni 
14,00 Sanie cu zurgă!Ai 
16,00 Moda 2000 
17,00 Stiri ' 

. 17,20 La mulţi ani, Vouă! 
17,25 Capcanele des
tinului- ep. 13, 14 
18,59 Oecennium 
19,00 Observator 
19,55 La mul~ ani, Vouă! 
20,00 Forţele de muncă
cu Romică Ţociu şi 
Camel Palade 
21,00 Dubli identitate -
s. 
21,59 Oecennium 
22,00 Observator 
22,25 La mul~ ani, Vouă! 
22,30 A treia planetă de 
ta Soare -s. 
23,00 Cursa de 700 de 
mile - acţiune, SUA, 
1975, cu Gene Hackman 
1,00 Twin Peaks- s. 
2,00 Răsfăţata - rei. 

PiiiiJ 
7,10 Lumea satulUI; 7,30 
Magazin matinal; 9,30 
Bogaţi fi frumo'l - s.; 
9,55 Riviera - s.; 10,30 
Iubire până la primul 
sânge- f.i.Jngaria; 12,15 
Aeroport - doc. Anglia; 
12.40 Ofertă directă; 
13,10 In trei- s; 13,35 
Riviera - s.; 14,00 Unul 
câine, celălalt ... - f. 
SUA cu James Woods; 
15,45 Bogaţi fi lrumOlfl 
- s.; 16,10 Remlngton 
Steele - s.; 17,00 Sunset 
Beach - s.; 17,45 
Samantha - s.; 18,40 
Luz Maria - s.; 19,30 
Fapte; 20,00 Roata 
norocului; 20,30 Ora· 
goste la prima vedere -
s.; 21,00 Scartett- s. 
SUA; 22.45 Bună seara, 
Ungaria!; 23,30 In doi -
em. lui Szilagyi Janos; 
O, 15 Revistă de literatură; 
1 ,00 Ştiinţă pe Internet . 

Vi REGGMANOIM 
HBO -- - -fnapoi. Cu o zf inainte de Crăciun, ele sunt 

22,30 A DOUA ZI DE·CRĂCIUN. prinse in flagrant, intr-un mare magazin. 

PRO 1V 
. comedie . D~rectorul, un om hapsan şi nepnetenos, 

• Specialrzarea tinerei Trish este furtul din dectde să le dea pe mana poliţiei. Dar, spre 
20,00 BATMAN SE INTOARCE buzunare, .meserie", pe care i-o transmite norocul lor, până după Crăciun, autoritâtile 

·fantastic, SUA, 1992, cu Danny De Ji nepoatei sale, Patsy. Cele două au grijă nu le pot lua. Astfei.Trish şi Patsy ajung Să l Vlto, Michelle Pfelffer msă. să le trimită păgubiţilor portofelele fie găzduite de unul dintre angaja~i maga-
1 1 zlnuiUI, de domnul Ltmber. 1 l ... 
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"Z]nu 1 .\Bf 
7,00Stiri 
7,10'Bună dimineaţa, 
Romania . 
9,00 Forţa destinului - 181. 
10,00Ştiri 
10,15 teteshopping 
10,30 Dintre suta de ziare 
-rei. 
11 ,30 Rendez-vous la 
Tele 7 ·rei. 
12,30 Ora unu a venit -
rei. 
15,00 Ştiri . . . 
15,1 O t eleshopping 
15,30 Post Meridian 
17,00 MediCI la datorie •. 
s. 
18,00 Omul '' natura • s. 
18,55 Pronosport 
19,00 Secţia de poliţie -
s. 
20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 
22,00 Dincolo de stadion 
23,30 Cutia muzicală· rei. 
O,OOStiri 
0,30 bra H • emisiune de 
confesiuni 
2,19 Telejurnal- rei. 
2,35 Documentar - rei. 
3,00 Medici la datorie -
rei. . 
4,40 Secţia de poliţie -
rei. 

!fii ltiJIU TV 
6,30 Mag. matinal; 10,15 
Desene animate; 11,05 
Copii din lumea mare - s. 
FR.; 11.20 Croitoraşul cel 
viteaz- basm; 13.00 Ştiri; 
13,20 Păstorul; 14,35 In 

. amintirea lui Audrey 
Hepburn - reL 15.45 
Dinastia Strauss; 16,45 
Pământul, astronava 
noastră; 16,55 Lumea 
sălbatică a lui Mitsuaki 
lwago- doc.; 17,50 Capii 
din lumea mare - s. FR.; 
18,00 Câinii malamut -
6/4; 18,25 Szimba, regele 
leu; 19,00 Ştiri, sport; 
22.05 Oglindă; 22,35 
Ştiri; 23,00 Selecţiuni din 
opera lui Sara Sandor; 
O, 15 Oomnişoara fluture -
ret.; 

8,00 Ştiri lVA 
8,30 Anunţuri 
8,40 OivertismerJI 

•' 

-.<''• ,,,.. 
" 

10,00 Stiri 
10,10 Animal Show
s. 
10,40 Feerie pe gheaţă. 
spectacol de patinaj 
11 ,00 Copii de închlrl· 
at- comedie. SUA 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Buni prieteni- s. 
14.00 Sanie cu zurgălăi 
15.00 Moda 2000- . 
Festivalul internaţional 
al modei de la laşi 
16.59 Oecennium 
17,00 Stiri 
17,20 ·La mulli ani, 
Vouă! 
17,25 Divertisment · 
18,00 Studioul artelor 
18,20 Anunturi 
18,30 Stiri TvA 
19,00 Observator 
2Q,00Arena 
21 ,20 Anunţuri • rei. 
21,30 Stiri lVA- rei. 
22,00 Observator 
In continuare, program 
identiJ: cu ·cel al Antenei 
1 

EJl'RO 7 
8,05 Taff-magazin; 8,30 
Desene animate; 9,00 
Fam. Slmpson • s.; 9,25 
Roseanne - s.; 9,50 

.Mallorca - s.; 10,25 
Japonezii sunt cel mal 
buni amanţl - comedie, 
Germania, 1994; 12,00 
Verdict, crlmi- s.; 13,00 
Matlock - s.; 14,00 Sam -
magazin; 15,00 Talk· 
showuri; 18,00 Taff- mag
azi o; 18,25 Familia 
Simpson - s.; 19,00 · 
Familia Bundy- s.; 19,30 
Blll Cosby Show - s.; 
20,G~ Mallorca - s.; 20,30 
Ştiri; 20,50 Galileo - mag. 
de ştiinţă; 21,15 Dosarele 
X - s.; 22,15 Pericol imi
nent- s.; 23,20 TV Total· 
show; 0,15 Clubul come
diei show. 

), 

< 

§ TV 1\TERS.\T 
8,55 Deschtderea pro
gramului 
9,00 lntersat Muslc • 
9,30 Interviul - film 
11 ,00 Stirile lntersat 
11,SO Eurocops- film· 
12,30 Răpirea- film 
14,00 lntersat Sport 
Show- rei. 
15,00 Aventurlerll 
americani - s. 
15,30 Planeta video a 
copiilor- s. , 
16,00 Dreptate fatală -
film · 
17.30 Underdog Show 
18,00 Săptămana 

sportivă arădeană 
18,25 lntersat Cultural 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Dulce ispită- s. 
20,05 Mistere, 
farmece '1 miracole -
s. 
20,30 Experimentul 
Phlladelphla,- film 
22,00 Armata lui . 
Dumnezeu -film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra· 
mului 

__1!·~ RTL 
7,00 Magazin matioal; 8,00 
Magazin; 8,30 Bogaţi '' 
fruma,i - s.; 8,55 Intre noi 
- s.; 9,25 Vremuri bune, 
vremuri rele-s.; 10,00 
Dimineaţa mea - magazin; 
11 ,30 Sabrina, talkshow 
12,30 Duelul familiilor; 
13,00 Mag. amiezii; 11,30 
Sabrina talk; 14.00 
Talkshow-uri; 18,00 Nanny 
- s.: 18,30 Intre noi - s.; 
19,00 Bună seara - mag. 
landunlor; 19,30 Excluziv -
magazin; 19,45 Ştiri; 20,10 
Exploziv magazin; 20,40 
Vremuri bune, vremuri 
rele - s.; 21,15 Dr. Stefan 
Frank- s.; 22,15 După 
gratii - s.; 23,15 Extra
magazln; 0,15 Trend • 
magazin; 1.00 Ştirile nopţii; 
1,35 Magazin cultural. 

0,00 Avionul groazei 
- thriller, SUA, 1997 
· 11,30 Prima lovituri a 
lui Jackie Chan - acţi

une. SUA, 1996 · 
13,00 Pasiune lncen· 
dlară - comedie, SUA, 
1991 
14,30 Pasiune ascun
si - dramă, SUA, 1996 
16,15 Pulp Flction
acţiune, SUA, 1994 
18,45 Spawn • Arma 
dreptăţii - SF, SUA-. 
1997 
20,30 A' doua zi de 
Crăciun - comedie, 
SUA, 1997 
22,00 Totul despre 
sex· s. 
22,30 Desene animate 
23,0'11 Dragoste de 
vrăjitoare - aventuri, 
Franţa. 1997 
0,45 Ştiu ce-at făcut 
asti-vară - thriller,. 
SUA, 1997 

. - . T•-"" ,;;""'. 
- .1.* • :a 

13,05 100% lnttebări; 

1~.30 Jurnal Franca 3; 

14,05 Spectacol Anne 

Roumanoff; · 17,00 

Jurnal TV 5; 17,15 

lntrebări TV 5; 17.30 

Mediterraneo; 18.05 

Piramida; 18,30 lntre

bări pentru campion; 

19.00 Jurnal TV · 5; 

19,15 Bun venit- s.; 

21,00 Jurnal E;lveţia; 

21,30 Jurnal Franca 2; 

22,05 Seară specială' 

n 1\TERUTIOlU 
21 ,30 S-a întâmplat... azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Practic lnfo ' 
22,00 Jurnal • Curs valu
tar• Meteo 
22,40 Destinul unei naţi
uni 
23.1 O Românii de lângă 
noi 
23,30 Ora planetei 
23,50 Gala fotbalului 
românesc 

ret)mll\til 
7,00 Selector 
10,00 ReactGr- rei. 
10,30 Hai Hui- rei. 
11 ,00 Freestyle - rei. 
11,15 Atomix cu Oana
rei. 
14.00 Interactiv· · 
15,55 Reactor 

.16.00 Romanian Top 100 
·cu Oana- rek 
18,00 Selector 
19,00 Atomix cu lna 
21 ,55 Reactor - rei. 
22,00 South Pari< • des. 
anim. 
22.30 F.île de poveste· 
rei. 
23,00Aria 52 
o,oo Insomnia 

H::,. WMW1:il 
9,30 Sporturi extreme; 
10,30 Sperturi extreme -
X Games, San Fran- · 
cisco; 11,30 Triatlon -
Hawaii; 13,00 Windsurf; 
14,00 Sportul puterii -
MP al Cehiei; .15,00 
Snowboard; 15,30 
Fotbal - Liga Campionilor 
1994-1995; 16,30 Ştiri; 
18,00 Schi - istoria 
Turneului celor patru 
trambuline;· 19,30 Schi 
fond - CM, in direct; 
21.45 Box - CM 
OOsseldorf; 23.00 Fotbal 
- Liga Campionilor; 0.00 

. Fotbal - Liga Campio
nilor, 1 ,30 Tenis - tumeu 
WTA, New York, finala: 
Lindsay Davenport 
Martina Hingis. 

d\fJI SOCIETAT~ DE ASIGURARI-·· 

. -Y.:RA~ !.~~o!a~! !j~l~n~. 5~~!!!t~1~ IX ~ E_ST 
SEBIŞ - B-dul Victoriei nr. 1 O, ap. 6 - telefon: 422095. · 

NĂDLAC- Str. Independenţei nr. 47, telefon: 473738. . · .. 
INEU- Str. Republicii nr. 9, telefon: 513135. , 'i• _ ..• 

LIPOVA- Str. N. Bălcescu nr. 19, telefon: 563111. 
.. ·.-;. 

PENTRU CĂ NOUĂ NE PASĂ DE SIGURANTA TA. ' ' 
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Vineri, .24 decembrie 1999 

Revelion 2000 

In pragul sărbătorilor fina/ului de an, ne-am interesat de modalitatea 
In care acestea vor fi petrecute de oamenii de sport din oraşul nostru. 
Adică de sportivi, antrenor/ şi conducători de cluburi. Amănunte puteţi 
afla In rândurile de mai jos, cu menţiunea că raidul nostru a vizat doar 
cateva din cele mal reprezentative figuri ale sportului arădean.' 

Dina -l,.pr..,.U..te B. C. "Am reu!fil să-i conving pe con
w .... t Petrom: "Este o tradiţie să ducătorii echipei mele să-mi dea 
sărbătoresc Crăciunul acasă, in liber trei ~ile, pentru a petrece 
familie. Vestea Na,terii Domnului acasă Crăciunul. Duminică seara 
ne va găsi împreun-ă, in jurul va trebui să plec in Ungaria, 
bradului. De Revelion voi pleca la deoarece campionatul acestei ţări 
Băile Felix. Voi petrece cu prieteni se află in plină desfă!furare. 
vechi "1 buni." Tuturor cunoscuţilor ~e doresc an 

Dragao Petrleevle., au- nou fericit t;i implinirea dorinţelor. 
treaor principal B. C. 1t'e11t Marin l..upaş, preŞ<>dinte 
Pet .... m: "Merg la Poiana Bra,ov. · .F.C.. llT~: "Sărbătorile de iarnă le 
Voi profita de acest răgaz, intrue<ât voi petrece acasă. După un an 
pe 4 ianuarie echipa i'i reia foarte incărcat • poate cel mai 
pregătirile. Tuturor cititorilor, sir- încărcat - cred că trebuie să rămân 
bători fericite!". alături de cel dragi. Astfel că de 

llmerie lhlvidazy • dfreeter Crăciun voi fi împreună cu familia. 
tehule B. C. West Petroi.u De Revelion, mă voi afla in mijlocul 
"Crăciunul este o sărbătoare a prietenilor, tot in Arad. Doresc 
păcii in familie 'i in general intre tuturor ca anul care vine să fie mai 
oameni. lnţelegeţi, cred, că il voi bun decât precedentul !fi să ne 
petrece acasă. De Revelion nu găsească pe toţi mai buni fi mai 
mi-am făcut planuri. Sper ca anul inţelegători." 
2000 să fie unul deosebit." Claudiu Drăgan (jaeător 

~Uila v .. ......., ba!OebetbaiiNt F.C. UT,\.): "După sezonul din 
B. ~. West Petronn "Crăciunul această toamnă, unul epuizant, am 
mă va găsi la Oradea, cu soţia. intrat intr-o vacanţă activă, însă 
Revelionul? Deocamdată nu m-am datorită faptului că am fost răcit, 
hotărât in această ptivinţă." am plecat acasă mai devreme. Şi 

Stelian Văduva., maoager Crăciunul il fac acasă; la Chişlneu-
11.. C. ICIM Arad: "Sărbătorile de Cri'f, impteună cu familia. 
iarnă le voi face acasă. Vacanţa Reveli_onul mă va găsi la Băile 
pentru mine fi echipă este una Herculane, in tot acest răstimp 
foarte scurtă, pe 3 ianuarie având a!fleptând să văd ce se mai intim
convocarea la club. Sănălo!fi să plă cu negocierile dlntţe UTA fi 

fim, că restul vine de la sin'l. Sper 
ca anul viitor să fie unul la fel de 
bun ca acesta." 

Monica BroşovNky, jueă
U.are ......,het DK.'ilK MJskolc: 

· Dinamo. 

'. 

Grupaj realizat de 

AD~IArt ttinufio 
DAitiEL SC~IDOI't 

LEO SFfi~A 
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Giani Iorga {CSŞ Gloria Arad): ,~vrea să 
prinaesc o ndnge de §otbal de laM~ Crăciun" 
Datorită unei /nexpllcablle gafe a Ol'flanlzatorl/or ~zei judeţene a Memoria/ului ,.Gheorghe O/a" ta mini-fOtbal, 

un copil legitimat la c.s.ş. Gloria Arad a fost nedreptăfit. furându-f..se titlul de golgeter ta grupa de Vlitstă a jucăf.o. 
rilor născuţ/1988. Diploma i-a fost acordată atunci lui Ciprian Clpoş (UTA}, au/ora cinci goluri, defl G/ani IOI'fla a 
reuşit să fnscrie cu unul mal mult Am incen;at să reparâm această nedreptsie, cel puţin din punct de vedere 

~~~~~~noas:: tre pe adevăratul golgeter, pentru a ne râspunde ta cMeva fntrebări.. •• 
- Giani, tu e'ti pentru noi . Dorina Danciu). 

Z!lele trecute, la Bucure.ti, cu 
prilejul sărbătorii fotbalului românesc, 
fosta glorie a anilor '80 a na~onalei, 
arădeanul Marcel COFaf a fost inaintat
la "gradul" de maestru emerit al 
sportului, ca o recunoaştere a 
meritelor sale in activitatea com
petiţională. Din genera~a "tricolorilor" 
prezentă la Euro '84 doar Marcel 

golgeterul grupei mici. E'ti_cel - De ce al ales C: S. ş. 
care a inscris toate golurile .Gloria'' nu o altă echipă? 
echipei CSŞ Gloria '88 la acest - Am mers acolo cu un grup 
turneu. Te-ai simţit nedrep- de prieteni •. mi-a plăcut şi am 
lăţit? rămas. Facem căte trei antrena

- Da, mar ales că eu ştiam că mente pe săptămână şi abia 
voi fi premiat ca golgeter şi cănd aştept să pun piciorul pe minge. 
colo mi s-a dat o diplomă pentru - Care este jucătorul tău 
cel mai tehnic jucător. Mi-a venit preferat? 
să plâng de supărare. - Hagi, pentru că vrăjeşte 
. - Giani, când ai inceput foi- mingea. Port la echipă tricoul cu 

balul fila ce 'coală înveţi? numărul 10 şi vreau să ajung ca 
- Fotbalul l-am inceput in el cănd voi fi· mare. Mi-ar plăcea 

urmă cu un ·an la grupa să ajung jucător la Dinamo, for- · 
antrenorului Dan Bolduma de la maţia mea preferată. 
C. S. ş. Gloria Arad. La turneul - Glani, ce. al vrea sii-ţi 
de la sală, echipa noastră a fost aducă Mo'i Crăciun? . 
formată din jucători mai mici cu - Pe lângă un brat! si dulciuri, 
un an decât adversarii de intre- -cel mai mult imi doresC o minge 
cere, dar asta nu ne-a impiedicat de fotbal de la Mos Crăciun. 
să ajungem in semifinale. Sunt -!ţi mulţumesc! 
elev in clasa a IV -a C la Scoala A consemnat 
Generală nr. 2 Arad (invăţătoare OflltiEL SCitiDOit 

Cora' !fi Romulus Gabar au fost re
compensaţi cu astfel de distinc~l. 

Actualmente director tehnic al lid
erei Diviziei O, Motorul - Astra Arad, 
Marcel Cora' va fi invitatul nostru 
intr-una din zilele următoare, pent}u a 
sta de vorbă despre această impor, . 
tantă realizare din viaţa sa. StRIDDtl• 
. . D. 

. ' 

. PUNEM PARIU· PE 
UN CALCULA70R 

MOŞ CRĂCIUN A VENIT ŞI LA. "11. D." SEMLAC 
Ieri, la orele prănzului, la Căminul Cultural din Semlac, Helniuth Duckadam a organizat un 

.pom de Crăciun", tradiţional deja, care a arătat cum nu se poate mai bine un an rodnic, plin de 
succese al şcolii de fotbal ce poartă numele .eroului de la Sevilla'. Micii fotbalişti au primit in dar 
de la Moş Crăciun pachete cu dulciuri dreptrecompen6ă faţă de rezultatele lor in 1999. 

·COMPAO ; .~ ' 

-·· t ...... .. 
1 Com .... 
• Paq Deskpro EP ' 

: lntei'Penrltlm"lll - : 

1 Pl'bct!'Sor la soo MHz 1 

1 64MBRAM 1 
• • • 
1 HDo6 . .fGB 1 
1 Matrox MIIJen· 1 

W1: fWnG2CJoBMs 1 · ndows·95 . PreoinJta,.t 1 ·~ ~ 
Gar.tnJie 3 am , 1 -----·- . 

pentium-//! 

CĂ NOI AVEM CELE MAl BUNE ··' 
S"rrCURI COMPAO? 

Iar daca pierzi pariul, ca sa ne. dai calculatorul Compaq, punem pariu ' 

ca tot de la noi )la trebui sa-I cumperi ca sa ieşi mai i!!ftin.' ŞI daca nu ·; 

· eşti partener Compaq, punem pariu ca o sa vrei sa fii, dupa ce o sa vezi 

condiţille.pe care le ofera Scop Computers. Aşa ca, daca tot am facut 

pariu, suna-ne la 31G-35-91 şi alege clnetaiel .. 

''"' 1" <lln"··<·Lco;o-\• ~<'>l ",. '"": "'~''' "·'l" •tt ,,~ ~~~ ",,o >h " 

·,_ -~. 

.... 

·' .... 
.• '. 

SCOPCoinputers. t'i!l· OT 3103591 (92-94), fax 01 2204749, e-mail· SCop("omputerS ~scop. ro, W!!!bsite~W\WI se O~ râ'' ' 

.. . , . '· 

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

'- -. -:,-; ..... .. ~ . -·~·-

Zilele trecute, la Oradea s-au desfăsurat meci
urile in, cadrul competiţiei Cupa României Tn stilul 
Kiokushin Karate, pe echipe. La această com
petiţie echipa C. S. Aris Tensho a devenft cam
pioană a României. 

Echipa este compusa'i din lll'mătoarele 
sportive: Laura Şimăndan, Melinda Gyure, 
Remina Marschl şi este antrenată de Teofil 
Câmpian. {le remarcat că sportivele au terminat 
toate meciurile inainte de lim.ită, difere'!ţa de V&-

' . ;.; .. 
., c7"'-•:-:,. ~ 
-.~. 

.. 

Foto: V. 

loare fiind evident În favoarea sportivelor arădene . 
· Reamintim duritatea extremă a competiţiilor in 

acest stil, in care reuşesc cei cu o bună pregătim 
fizică şi psihică. 

Mulţumiri şi pe această cale: ·s. C. Aris S. A., 
S. C. Doris-Ad. SRL, S. C. Toledo S. A. 

Pentru cei interesaţi, vă infonnăm că antrena
mentele se desfăşoară in baza sporti'{ă Aris, Tn 
fiecare zi, de la orele 18,00. 

D. SCRIDOI'I 
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Societatea de Investitii 
1 

Financiare Banat·Crisana 
1 

utează acţionarilor, colaboratorilor 
şi personalului său Crăciun fericit şi 
fn 2000 An Nou cu sănătate şi pros-
peritate." ' 

_Consiliul~· Administraţie al SIF 

. Banat-cri,ana 
. . r.- .. (1287174) 

--~--c: ........ ...,. ....... ~ ...... ~ ...... ~ ...-: .. .., .. 
Cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului nostru 

lh;us Hristos şi Anului Nou 2000 

S. N.lnstitutul Pasteur S.l. 
Bucure,ti • Sucursala Irad 

· · Ur~tază tuturor angajaţilor, colaboratorilor şi 
onorate/. clientele multă sănătate, fericire, prospe
ritate, belşug şi multe impliniri. Sfintele sărbători 
s~ vă găsească in pace lilngă cel ce vă sunt dragi 
şi apropiaţi. 

. •'.:" 

S ... C.>ARKI 
. . ,, .S:ftl<ilto"ozea. f3wk· nrf«c fi 
·A~?t--.~~ 
Q 4- <JdUdll ~t-, 

~-~fi·"'
~ ule ~ eaUe <lllălrl. tie 
d<i'<r4t4fe, {lltst,ttt<fr-de. ~ 
fi kew.tt, . ~&e t4 
ttl4-f~III'IIIJ. (4 ~ ?#~~~tf 
. • . . ·. Conducerea 

. ''· (4808724) 

.-··- ,_ .. ; --~--. ; .• 

-~7'--- -<--.-.;.:· . ./.-. 

Dlractor, 
Dr. ·Aurel Dărău 

(4808717) 

..c 

~ fle .. ,u. Sţu.tet- s~ 
<de ~ v.,.,...tca, S. C. CONEL 
S.l. fi'Ct•J4 ~ ee..:~""'"B~ 
ţ.'llll'i1fi'Cdfl4 U ee,e{JIIIWMte, etNr" 

~-·e- f( "'"'""f-4-ţtt- ..!4 
1/tctţt """"fi S.<eUte'Ct ~~ 

Director general, 
. · Ing. Cornel Secianschi 

. (128712!1) 

t1 r· 
Jt 
F 

A . ___ / •. :.:____ - JI 
r: ; S. C.lnfogo SRl · · (:, • . _ . p 

·, .. 

s. !:~~~!!~ M~!~!~!~ f~!. -~ _; · .. • ".' -.. h 
cerea in Noul An ne dă prilejul de a · __.,__ • n 
transmite salariaţilor noştri, colabora· '}11111111[' I' ·. 
torilor, clienţilor şi prietenilor multi ·:-- ·: .·. . ~ 
sănătafe, noroc, fericire fl numai bine. . · · - • _ : : . _ . ., 

.&" 7Jteda_ • ?l~ttl ; · . ?! "- _,. . · ri 
· . • Patron,- ~ · - j ~ 

· .· ·. · .• •· · ' Emil Giurgiu •· · ' ·• 
f 1 .... -' '-:-'·~·-":----'·'- . . -.. ·· u 
l· ,._ 

! ;_ 

Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
: Cu prilejul sărbătorilor de Iarnă 

conducetea Inspectoratului Şcolar al 

judeţului Ai-ad transmite tuturor salari

aţilor din invăţământul arădean urări 

, de bine, sănătate şi La Mulţi Anii , 
. ' · Inspector Şcolar General 

Prof. Maria Pa.calău 

Primăria Alma' · -;:-AR.COMMAT .. 
GRUP S.A. ·~Î< • 

. • •J .• 

t'. 

· · Urează tu tu· 
ror loeuitorilor, 
·angajaţilor, pri· 
etenilor fi eola· 
lloratorilor Crii· 
eiun ferieit fi .... 
an nou prosper 
fi ânllelfulat. 

,, - ., .. ·:~ 

-·- ~ Primar, 
.>'.,• Dalca Filip 

Viceprimar, -. Tuduce Gh. 
. ' (4808352) 

-, ·.· 

Cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Crăciun şi 
ale Anului Nou, urăm 
tuturor arădenllor, 
clienţilor, angajaţilor şi 

colaboratorilor sărbă• 
tori fericite, sănătate şi 
un an mal prosper, in 
acest prim pas in mile
niul nt. 

') 

Ing. IUSTINIAN SABIN 
• (4808731) 
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VIneri, 24 decembrie 1999 PUBUCJTATE \ 

.vă invită la · 

. (\ 24 - 31 DECEMBRIE · ~ 
ŞTRANQUL NEPTUN- ARAD· 

· .. ,.; lncepând cu orele 18 .. · .- . ~ 

~- .. '•- . 
~' •' 

. ·- ·- ,___ ' '· .. 
. 24 Decembrie: CARGO,NARctSA SU~IU TRIO, .. 

VETA BIRIŞ, IONUŢFULEAşi ·. 

\ -. 

· · .. ; .:.,. : •. . ....... ·" .· Ansamblul folcloric "Codrul" -Alba Iulia 
. :··- •• -. ..,.,_~i<;.:?i-: :· .• · . 

~ ~--. . 

25 Decembrie: N&D- super hit-ul mileniului- a VINO LA MINE• ··~~·~ 
. · · SIMONA IZBAŞA & BIOS, FLORIN MARIŞ, . ~.... .~; : . '-

---- ·_·_ ·>.: -· -LA FIESTA, EMBARGO --.. ·-·: ~ __ <- ".- _ .. ..,.~.- _- )~ . '--
... ____ ,! -~ .. /ţ. ;..,-.;;., _,.- _____ ···-·-··:.-·-~ ~ .. :)· 

. 26 Decembrie: SUPER ROMANIAN KARAOKE·~·. '"'"'·· 
. . . DANIELA GYORFI, UNITY, HOT LINE, N JOY, 
. - PRO DJ, BASS XL, FEMININ, 4 YOU, TEQUILIA · 

...... 1ott.- -~ - -- • .• 

'?-···~;:;;. .. .,,;~- • '·" · Contor ·· ~·. 1 
.... :. · ···. ·~··. · ~·~ ~li?~~~R8 j ~. 

~ va ureaza Sarbăton fericite, · .. 
1
' 

distractie· 
şieconomisiride ! 

MIUOANE! 1. . . - -~ ... . ... · - . '· '. ·- . 

...:_:·--. 
- • ,.. -'.>..:" -· • :-~_:_ ""-

___ .--_, ·: f PRO. 
- ~~ .. ~;'t•···~ 

Sp-ectacol organizat de SIESTA ·. ·P' FrtM M d:-' 
. , .. . ~ . a ener e ta 

. ' ~ _- . .·' . " . 

r;:==::::::;::============.l ~ . .-,. r- ,.. ·-·' 

· ,,,~;~ .. In anul1991 · < ' . ARCOMMAT· 

· ~IJ'TLtNE · ~-G!~~A.··· 
· ă oferea televiziunea prin cablu, o St'bMxfMlgarr.H 

• ~ Wh 0010 57 281179, 0010 57 218.133 

fereastra deschisă spre lume. dealer autorizat 
· .-.·. Acum vă oferim şi ••• ·. · .• ~ DERMA 1JINA S.A •. 

.. ; , ".; .. ,CUASUA H 

.. _. 

·- ~ . -. ·. ··:: .. 

~-- -
,. ~ .. Producem şi montăm 

• · · .. · Uşi şi ferestre din PVC armat cu 
geam termopan . . 

Wnde la JftJ de ţtOducătq; 
. • ECHIPAMENT DE PROTEC'fiE 

. 'CIZME! MANUSI ' PflERINE 'SORiUR!' . 
'COVOARE PVC' MATERlAl PI PRElATE' • 

ARllCOf.E TEHNICE DIN CAUC/fJC SI PVC 
' 

· · 'fiRE 'lUBURI'fURf~~E' GHEDERE' • 
. 'FOLIE POLIPROPILENA , . . .. , 
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NOKIA 3210**-129$* 
ERICSSON 1018**- 4Q~t;" 
BOSCH 509**· 39$* 
MITSUBISHI MT 35**· 69$* · 

Până la 31.12. oferta CONNEX: 
• conectarea fi primele trei Juni de abonament 
gratuite. ·. 
Până la 31.12. oferta QUASAR: 
·telefoane fnceptnd de la 39$* . 
- te conectezi ŞI 8$ti inscri3 direct la SUptn:oncutlul 
QUASAR 1999-20'00; 
-11 superpremli de zeci de milioane, manie pmnlu : 
DACIA 1310. • 

1 . . re priveşte d1rect . 
· . Mag. QUASAR . . ~ ._ · 
Piaţa A. Iancu, nr.10, tei:057-211.822 

~~·.·~~···.~~) 
~__....... - ··~. · "CONH&X 

1Yio. .... __ 

De sarbatori, visele · 
devin realitate 1 

~·· 

. ' 

TELEFOANE GSM 
INCEP 
Luna cadouri 
Daca te abonezi la QIAi~Jhiill!lc~~t+· prirn!SJ>; 
3 luni de ab·•lJ;afrlteA 
la oricare tip de . 

' .. co 
prin: 8·d 

:c "' ~ ._ sc.B, 
· ~ "' · tel: (057) 

'. ·:·.' 

SFÂNTA SĂRBĂTOARE A 

CRĂCIUNULUI ne oferă deosebită 
bucurie de a transmite tuturor locuitorilor 

comunei Sântana, salariaţilor '1 colabora• 

torilor un gând bun de sănătate, f~rict:e '' 

bel,ug. · . 

Fie ca ·na,terea domnului '' Anul nou 
să vă aducă implinirea tuturor spe· 
ranţelor.- · 

'· . LA MULTJ ANI. . · .. ··. 

, Tel-fax 25 14 61; 094 50.72 11 > · 
~ ••. ETICHETE AUTOCOLANTE . . . .• . . • · • · · 

~ · C~UREL CONSTANTIN 
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Achlziponap şi montap NUMAI 

CONTOARE OMOLOGATE 
ÎN ROMÂNIA! 

Orice aparat de măsură utilizat în România trebuie să se 
incadreze in Normele Metrologiei Legale, stabilite de Biroul 
Roman de Metrologie Legală (B.R.M.L.) din Bucureşti. 

ln cazul contoarelor de apă şi de energie termică se pr&
văd următoarele: 

r~.·.··.· ":.in~e.··~a.··.'* .. ilt~ . ..-oitiii·. '.iW··MDDFr.·.·~ ... ,~.-.·.·.·.·~. '.· •.. ~ pen,tru fiecare timp de aParat. în P<Îrte;' ' - ~ 
· :+· Firaaekt...,. ..,....._ fi~ T a 'eli 1 ~-i 

tiCOiil• - tl'ebaie să Se AUTORIZATE ~ S.R.~.L pQil-1 
itru aceste actlvîtă1l şi să deţină APROBA}tE IJE ~: 
~TOR, emisă de B.R.M.L. -Bucureşti; · .: . · . . .·: J 
~· ·. ·.+Contoarele JepJe nat M A B CAT E (au pe ~ 
tlhn marca "RO") fiS 1 G 1 LAT E cu plombă (având.~ 
~:.,a marea ,.RO")i . . --~ ". , .. ·. _ .. _- ~<.:.>-~\0 
Le. ··• ~ .... tnm()mentul cumpărării conto'iu~u,;.~ 
r.:·"· ...... huletia*••ilkaa. e-..togicăJnitială- ... ·•:)···· • .·· VEIUFIC:AREA METBOLOGICĂ INI'f1ALĂ ta ls al~! 
;rf <'-tăinţari.~~•;cJ 1 ~- ... ~ 
~iut• ...••.. a •!'!•;•mNt;;;.~!·~'l4ic\lll10~ 

Atragem atentia tuturor, că, inainte de achizitionarea 
unui contor, să se verifice legalitatea acestuia Conform 
celor de mai sus, in vederea prevenirii unor neplăceri 
ulterioare! 

De asemenea, instalarea contoarelor trebuie să fie 
efectuată de personal autoriza! B.R.M.L. Solicitaţi insta
latorilor de contoare prezentarea autorizaţiei B.R.M.L. 

EVITATI ACHIZITIONAREA DE CONTOARE DE 
LA PERSOANE NEAUTORIZATE CARE, DE 
REGULĂ, SUNT PRODUSE DE CONTRABANDĂ ŞI 
CA ATARE NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE 
PENTRUDECONTAREI . (1~27) 

ANIVERSĂRI a 
CU ocazia logodnel, penbu 

JZAREJI A 

~ 
MNDU, 

vă urează mulh'i fericire fi 
"LA MULŢI ANI", mama, 
Man 1, Pl u. 38588 

parter, îmbunătăţiri, uşi şi gea' 
muri termopan, noi, bun privati
zare, zona Podgoria, 25.000 OM 
negociabil. Telefon 231600.
după ora 16; 093.218.262. 
(36337) ~ 

Vând apartament 2 camere, 
Podgo<ia, vizavi' de Catedrală, el 
11, cărămidă, balcon inchis, preţ 
26.000 OM. Telefon 234693, 092 
397 411' (35966) . 

Vând apartament 2 camere, 
central, Podgoria, el 414. Telefon 
092 372 730 (38452) 

apartament 3 camere, 
Vlaicu, bl. z. Telefon 248690, 
274561. (37672) 

Vând (schimb) apartament 3 
camere. Alfa, .cu multiple 
imbunătăţiri, cu casă in Arad sau 
zonă limitrofă (eventual si teren 
agricol), preţ negociabil.19.000 · 
OM. Telefon 2n818. (38575) 

,, t.! :1 l 1 ; 

1 
113 mp, 2 băi, bucătărie, 
camere, garaj. Telefon 092 470 
607. (38431) 

VÂNZĂRI -
CASE ii~~ 

FLANC O 
UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC 

OFERTA MILENIULUI 
*Cele mal renumite mlrcl 

SONY, PHIUPS, LG, DAEWOO, INDESIT, 
ARISTON, ZANUSSI, WHIRPOOL, BOSCH, 
SIEMENS, TEFAL ROWENTA 

* Cel mal simplu sistem de rate 
• actele se Intocmesc: In magazin 
• un singur girant 
-cea mal mica dobindi 
·O% avans 

ŞI Tnco cew ... curnpC:Ir6 de lo FLANCO Tn valoans 
minima de 150$ şi ob~l o REDUCERE PE VIAŢĂIII 

FLANCO • P.ta. UTA, bl. U5, tai. 24.77.13 
• Bel. Revolutiei, nr. 54, tai. 270.734 

Vând vilă 6 camere, Grădişte, 
grădină, gaz. canalizare. Telefon 
258663. (37631) 

DREPT CADOU de CRĂ
CIUN! VILĂ (170 mp), 53.000 
OM, casă mică (100 mp), 
27.000 OM, in aceeatl curte, 
sau ambekt cu 75.000 OM; gaz 
metan, garaj, curent trlfazlc. 
Telefon 223117; 211758; 
284049. (38573) 

Vând casă cu etaj, central; sin
gur in curte, gaz; condiţii foarte 
bune. Telefon 280046; 282919. 
/38579) 

VÂNZĂRI SPATII 

Vând SPAŢIU pe ŞTRAND 
.. Bar Verde". Telefon 250547. 
(3n43) 

Vând hală indus1rială 1n incinta 
Abatorului Vechi, suprafaţă 252 
mp. Tele!on 094.698.659; 
094.no.634. (37552) 

VÂNZĂRI TERENURI 

Vând Dacia 1310 (1991), stare 
foarte bună, 2.700 OM. Telefon 

. 247046; 27 4634d36392) 
Vând urgent Renau~ 25 GTX, 

an 1985, cu motor defect + talon 
şi CIV, preţ negociabil. lnfonnaţii 
telefon 094.635.184. (38562) 

Vând urgent Dacia 1310, an 
fabricaye 1985, preţ avantajos. 
Telefon 261159; 094.773.806. 

• (38528) 
' Vând Ford Slerra fi Dacia 

Breck, ambele inmatriculata. 
Telefon 057 • 2n189. (38553) 

Vând arbore cotit, biela, 
pompă benzină, delcou, pompă 
ulei VW Golf benzină 1,6, pompă 
ulei Diesel. Informaţii telefo!l 
230560 după ora 16. (38567) 

Vând ARO 243; urgent; preţ 
2.700 OM negociabil. Telefon 
466603. (38561) 

Vând remorcă ~uto 7,8 tone. 
Telefon 532125. (38574) 

Vând Dacia 1310, an fabricaţie 
1993, preţ 3.000 OM negociabil. 
Informatii telefon 465082; 
094.697635. (3231511) . 

Vând 1200 mp teren intravilan, Vând ARO 243, preţ 3.700 
cartierul rezidenţial Grădişte-. ~,'5ulstNour. C. o13n8563stitu1ţiei, nr. 46, 
Telefon 092.559.049. (37891) ~-

Vând 2,30 ha pământ arabllln:, ·. ·vând Dacia Nova, rulaţi 6.500 
Arad. Telefon 092.887.161; km.Telefon250085.(38584) 

:~~!~~~e:~:,~: 1'UifH11J1HH1 ... ·1 
(3042'173) 

VInd CÂNTARE ELEC· 
ii/di(Ujfdl&i~l TRONICE ''CASE MARCAT 
• il il 0011 11 •11 oo 1 - FISCALE avlzate de Ministerul 

Vând urgent camion Saviem Finanţelor, penbu comerţ. ser-
4.300 OM. Telefon 514785. vicii, restaurant, benzinărie: 
(38260) Telefon 272727; 092,264.526. 

Vând Renault 21 Nevada, 37250 
injecţie, bjmzină, 1991. T~lefon ""'v;.;'â'!:n':"d;.,TV="c"'o"'L"O"'R;-, -=e=n-=g=ro=s=-', 
094.698.849. (38223) : en detall: PHILLIPS, NOKIA, 

Vând Mercedes 280 SE ABS; SONY, GRUNDIG, etc, modele 
servo frână, direcţie, genţi alu- . noi şi vechi, planare, Trinltron, 
miniu, geamuri, turelă electrice, 100 Hz, Imagine în Imagine, 
pret 1.600 OM. Telefon. 

' 535 21997 (3838 ) · deosebite, garanţie. Tel~fon 
092.706. ; 9. 9 o 289456 2 239 42 

Vând urgent VW Golf 11, fabri- • 09 2 • 
caţie 1985, neiulat in ţară, motor 
1200 cmc, neânmatriculat, preţ 
1.350 OM. Telefon 250666; 
092.706.535. (36389) . 

Vând camlonetă 3 to, benzină, 
cu prelată, preţ foarte- bun.' 
Telefon 270930, 094 684 730. 
(36396) 

VInd CONGELATOR cu 
sertare ZANUSSI, 1 an 
garanţie, 150 OM. Telefon 
289667~ (38296) 

Vând TELEVIZOARE 

VÎIIZĂRI APARTPJEUE-
OCAMERA 1iii11 Vând casă central, parter-aH- Vând (sau variante) BMW 524 

mentară, restaurant; etaj-aparta- TD, din 1966, str. Constituţiei nr. 

COLOR (100 modele), diferite 
mArimi; vizibile zilnic orele 10- . 
18. Telefon 280260; 211213; ., 
{38247) 

Vând VIDEORECORDER, 
funcţlonabll, 50 OM. Telefon 
274118. 38296 

Vând TV color, combină · ri
fică, congelator, maşină de spălat 
automată. Telefon 285010. 
(36790) 

Vând calculator Pentium nou, 
600 OM, TV color, sterj!O. 
.Telefon 563070. (4809326) 

Vând celulare sigilate, toate 
tipu'rile. Telefon 094.267.307; 
094.882.403. 
~ Vând televizoare color, noi, 
garanţie. Telefon 288973; 
09:4.963.362. (38207) 

Vând TV color, modele 
deosebite, telecomandă, text, 
firme bune, garanţie. Telefon 
260807. (38212) 

Vând TV cu diagonala 90 cm, 
imprimantă A3, telefon fax, cen
trală telefonică. Telefon 285010. 
(38109) 

Vând TV color stereo, teleteirt, 
telecomandă, 1.000.000 lei; 
maşină spălat automată, 
1.500.000 lei, combină frigorifică 
1.500.000 lei. Telefon 275277. 
(38110) . 
· Vând Ieftin INSTALAŢII 

SATELIT şi boxe 50 W. Telefon 
Arad 231471; In eu 511485. 
(37337) 

Vând frigidere, congelatoare, 
lăzi frigorifice, cu garanţie. 
Telefon 284857; 092.556.562. 
(36313) . 

Vând televizoare modele noi, 
teletext, telecomandă, Intre 150 -
400 OM. Telefon 219979; 

.092.706.535. (38389) 
Vând TV color diagonala 51, 

66 sau 71 cm; foarie convebail. 
TelefOn 211491. (36398) . 

Vând televizoare color: Phitips, 
Grundig, Telefunken, Nokia, 
stereo, teletext, telecomandă. 
Telefon 264004. (38306) · 
·Vând Nokia 5110, Erikson T 

. 18, Sagem, toate noi. Telefon 
256000. (38429) 

Vând TV color deosebR, 600 
OM sau schimb cu computer. 
Telefon 242697. (38450) 

Vând: VITRINE FRIG, 
CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, COMBINE FRIG, garan
tie 1 an. Telefon 281384, orele 
il-18. (37519) l 

Vând incubator capacitate 
1200 ouă. Telefon 260214. 
(38507) 

Vând Pentium nou, complet, 
CD·ROM, sunet 30+ boxe Bas, · 
jocuri noi şi componente PC sis
tem complete, garan~e. Telefon 
094.295.072. (38517) 

Vând urgent turn tehnlcs 
Dolby, deosebH, nou; televizor 
stereo Philips, diagonala 72, 
imagine impecabilă, model 97. 
.Telefon 276352. (36327) 

Vând TV COLOR BEKO 
stereo, telecomandă, ecran 59 
cm cu co~uri, 240 OM. Telefon 
092.5n.479. (37874) 

Vând urgent Sony Playstatlon 
jocuri, TV Sony diagonala 52. 

Vând vitrină frigOiifică onzon
tală, 2m. 1.700 OM negociabil. 
Telefon 092.569.883. (38534) 

Telefon 262571; 092.437.222. 
/(38485j_ . . . . . 

Vând videorecorder, TV color 
stereo TXT, combină Phiips HiFI 
AS 440. Telefon 242006 sau 
094.611.057. (38521) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, preţ 7.900 OM nego
ciabil. Telefon 094.921.257. 

ment. Telefon 234662. 38056 55. Telefon 092 495 640. 

V·nd să răd'nă • Ga' 138413) 
a ca cu g 1 • In 1• . . Vând Opet Astra, an 1997, cu 

Vând diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 

VInd ma,lnă de spălat, video, satelit, transformatoare 
automată MIELE, 1 an . linii. Telefon 092.368.868. 

(38532) . str
1
. Măgurele nr. 28. Telefon·,. tOate lmbunătăţirile, 41.000 km. 

27 099, orele 16-18.1384411 înmatricula!. Telefon 280173. 
garanţie, 200 OM. Telefon (38559) 
274118. 38296 . 

Vând: COTURI şi BURLAN{: 
FUM 21.000 lel/buc.; PLASA 
GARD zlncată 13.420 lellkg.. 
orice· dimensiuni; VATA 
MINERALĂ 10.000 lel/kg şi 
CUIE CONSTRUCŢII 9.500 
leUkg, str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
269997 094.558.552. 38388 

and flrrnik:asă de schimb va
lutar. Arad, activitate intreruptă 
temporar. Telefon 084.661.161. 
(38185) 

Vând cazan ţuică, nou, com-
plet, 170 litri. Telelon 
094.698.849. (38223) 

Vând tineret porcin, greutate 
35-50 kg, crescuţi in regim de 
complex zootehnic, prin societate 
comercială. Telefon 094.556.563; 

7- 7 
Vând repatriere ·de Arad. 

Telefon 092.465.091. (38499) 
Vând ouă, pui, adul~ de pre

pel~ă. foarie avantajos. Telefon 
283598. (37 429) 

Vând pat dormRor Nekerman, 
nou. Telefon 210351. (37933) 

Vând feliator păine; motor tJi.. 
fazic 3 KW/3000 ture. Telefon 
057-269938. (38503) 

Vând coltar din piele maro, 
excepţional, Stil occidental, unicat 
Telefon 276352. (36327) 

Vând haină şi togă nutrie. 
Telefon 234862. (38535) 

Vând mobir~er bucătărie, dormi
tor tineret. fotolii şi canapele, con
gelator şi aragaz, maşină spălat. 
Telefon 263362. (38556) 

Vând bibliotecă, măsuţă stejar, 
canapea pluş. Telefon 
092.887.161; 271122. (35467) 

Vând garaj, Podgoria. Telefon 
255667,094 612 881. (38126) 
. Vând colţare şi canapele, la 
preturi avantajoase. Telefon 
270700. (37465) 

Vând schiuri, 2 boxe 250W, 

• ~ţ=.(~;;)'pante. Telefon 

Vând schiuri, clăpari, costume 
schi, dWerite, inclusiv pentru lXJPÎÎ. 
Telefon 254162. (38415) ' 

Vând 80 oi şi rn)ei ţurcane şi 
ţigaie. Telefon 468490. (3042176) 

Vând garaj autoriza! zona 3, 

~~~3~.3! ~:';:"1~7~1efon 
vand canapele extensibila; 

colţare pluş, toate noi; COilVei]Bbil. 
Telefon 264692. (38575) 

. T.,Y..:,d~!~ţe(~7~)iol. 
Vând ceas german de buzunar, 

model deosebil, 90 OM. Telefon 
094.863.006. (38577) 

Vând 6 vaci, ~ cu viţei de 2 
.săptămâni; 2 fătate de o llllă, fi!ră 
viţei şi una ~estantă, preţ 
10.000.000 le1/ buc. Telefon 
267352. (38556) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 
Cumpăr porumb boabe. şi 

ştiuleţi; plata pe loc. Telefon 
094.784.568. (37410) 
Cumpăr: birouri, credenturl, 

biblioteci, paturi, mese, vttrlne, 
Jilţuri, bufeturi, servante, 
oglinzi 2m, lămpi tavan, cea
suri 2m, Instrumente muzicale, 
vechi. Telefon 092.426.444; 
094.979.453, Grecu. (38225) 

CtircJ;T porumb de floricele, pop 
corn. Telefon 285079. (38544) . 
CERERI ŞI OFERTE 

DE SERVICII 

· ·. SC "SEMO" angajează 
TĂMPLARI MOBILĂ. Condiţii: 
vechime minim 5 ani. 
Prezentarea luni, ora 16, str. 
Preparandlef nr. 43, lângă 
Biserica Sârbească. (3860 

Vând (schJJTJb cu apartament+ (
384701 

diferenţă). casă in Aradul Nou. Vând Mercedes 811 dubă VInd LADĂ FRIGORIFICĂ • 

T~"::,~ ~!;!\~~lnil, ~otermă, 7.5 t. Telefon 246402. (200-500 litri), 200 OM, 1 an 

VÂNZĂRI DIVERSE SC "COMERA" SRL, Calea 
Iuliu Manlu nr. 64, angajează 

Vând apartament 2 camere, 
central, bine intre~nut. Telefon 
220400. (36311) 

Vând apartament 2 camere, 
VIa ieu, str. Haţeg, et. 8, 1 O. 700 
OM. Telefon 212221, 092 620 
475. (38433) 

Vând apartament 2 camere, bl. 
12. se. A, ap. 16, Confecţii, 
10.000 OM. Telefon 092.295.340. 
(38493) . 

Vând apartament 2 camere, 
bl. 512, ap. 19 Micălaca. Telefon 
219959. (38216) 

Vind apartament 2 camere, 
central, et. IV, imbunătăţlt. 
Telefon 255867; 094.612.881. 
(38126) 

Vând apartamerit 2 camere, 

' 1 

In localitatea Zlmandul Nou, (38167) garanţie. Telefon 274118. 
nr.159 (eventual variante) • .---'---------, '-::38::296:=:::=======: 
Telefon 094.608.041; 231279 r 
orele 1 B-20. 

Vând casă amenajata occi' 
dental, ocupabilă imediat, gră
dină 720 mp, încălzire centrală, 
Grădişte, str. Petru Rareş, nr. 
109, preţ 90.000 OM negociabil. 
Telefon 254n2. (37489) 

Vând cas;'l mare cu grădnă şi 
toate utllită~le, 1n Chişineu Criş, 
str. Crişana nr. 24, preţ avanta
jos, plata şi In rate. Telefon 
520288. (4115769) 

Vând urgent casă solidă cu 
grădină, suprafaţa totală 1.480 
mp, Micălaca, str. Păstorului nr. 
8. Telefon 269975. (36395) . 

' 

.. 

Vând Cielo GLE, excepţional, Vând TV COLOR 1.000.000 • 
19.000 km, 7.000 dolari. Telefon 2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 

7. 97 Telefon 244904, orele 9-17. 
Vând autobasculantă 3 to Font 

GMC '86, inscrisă, 15.000 OM; . 
negociabil. Telefon 216092. 
2'16067. (38385) 

Vind combină muzicală 
. SCHNEIDER, 150 OM. Telefon 

274118. (38296) 

. ~: 
_,...· ..... ·.. . .• :.: '~i:.!<\'---' .•. !. 
....- .)~lir'·_ .. _ ' 

, ......... -. . . ·~- ' ... ,. · ... :_4~_-

~- .. 
· ..... "'i.· ·' 

. e-rb· a· t mr ·rit nr '&' r · rn tb · · '"" 1 · ts 5 a:; t'.:.'>r?&', 

Vând termoteka Beretta, boiler AUTOMATIST INSTALAŢII TER-
pe gaz şi convectoare. Telefon MICE. lnfonnaţll telefon 256035. 
253973. (38551) 38522 

Vând en-gros HAINE se-- ~=~======~! 
cond hand, GERMANIA, peste 
20 sortimente. Telefon 269456, 
092239242. 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
175.000 lel/mc. Telefon 
214010. (38123) 

Vând LEMNE FOC TĂIATE, 
esenţă tare, orice cantitate. 
Telefon 278488. · 

VJndem maşină cornuri, insta
laţie pentru paste cu 4 filiere 
precum şi aHe tipuri de utilaje 
pentru brutărie, la preţuri avan

. tajoase. Informaţii telefon 
094.517.763. (38193) 

• 
. 1 

.- .. _,..~ ___ ,.'> , __ ... · 

Caut urgent femeie pentru 
INGRIJIREA UNUl COPIL de 5 
ani, ofer salar avantajos. Telefon 
.092 975 210. 38421 

MAGAZIN PIESE AUTO 
IMPORT, angajează in Arad: ŞEF 
MAGAZIN, AGENT COMER· 
CIAL. Condiţii: cunoa,terea 

· gamei de piese auto, cunc>fllnţa 
operare PC, carnet conducere 
cal. B. Avantaj: cunoscător 
limba maghiară, vechime in 
domeniu. Telefon: 059 -
476325; 059 - 371705; 
094.591.347. 8531 

...... ·.• 

.. · 
-.- : -.s. ·. 

.. 

1 

-~-
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OFER IMP 
LUTĂ, cu garanţii lmt)bllllaral 
in Arad. Telefon 
(38590. 

'I'URISM· 

Cilltoratll cu autoca'1'1e 
noastre moderne tn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărl zilnice). 

BELGIA, . OLANDA, 
DANEMARCA, ANGLIA, 
FINLANDA, NORVEGIA, 
SPANIA, PORTUGALIA, 
UNGARIA, IUGOSLAVIA fi 
poţi fi un cllător cl'tigătorl 

NOUl Reduceri de tarife 
In luna· DECEMBRIE! 
Reduceri suplimentare pe.,.. 
tru: elevi, studenţi, pen
sionari '' grupuri. B-dul 
Revoluţiei nr. 35, telefon 
251871, 252727; Autogara, 
telefon 270582. 

vă oferi: 
zilnic spre Gennanla 

PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT ' MAlNZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: călltorle In auto
care noi, moderne; 2 bagaje 
gratuHe; lnso~toare de bord; o 
masă caldă in Ungaria. 

Informaţii 'l inscrieri la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057·252291; LIPOVA, 
telefon 057·561377, telefon 
057-563011; TIMIŞOARA, tele
fon 056-200119; LUGOJ, tele
fon 056-359851; REŞIŢA, tele
fon 055-224904. (c.) 

-:::.-
... -·· 

se 
,,ZIRANour· 

SA 
vA oferă oejur plAcut In staţi

unile: FELIX, HERCULANE, 
VATRA CORNEl, BALVANYOS, 
SOVATA, MONEASA, SLĂNIC 
MOLDOVA, PREDEAL, SINA· 
IA, POIANA BRAŞOV. Excursii 
In : TUNISIA '1 EGIPT. De 
ssemanaa vă oferi un ReveliOn 
de neuitat in EGIPT '' in staţi
unea Balvanyos. Informaţii la 
telefon 257279 '' 258225. 
Servicii de comlsfonare 
vamalA. Informaţii la telefon 
255244. (c) 

·.,., . ÎNCHIRIERI .,. 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial, cu magazin, salA 
servlre (80 mp), grup social, 
apă curenti, etc. Telefon 
246535 •. 

Ofer spre Inchiriere garaJ 
zidit, Podgoria (Barbusse). 
Informatii telefon 250666, 
274848. (37999) 

lnchirlez spa~u comercial 67 
mp pe Calea Lipovei nr. 113. 
Telefon 092.921.103. (38510) 

Ofer pootru Inchiriat pe termen 
lung, garsonieră lângă IMAR. 
Telefon 289523. (38555) 

i? ' ·PIERDERI ·" 
Pierdut tichet asigurare nr. 

RCA·A-670735, eliberat da se 
.ARDAF" pe numele Cornea 
Romeo. D declar nul. (38538) , 

Pierdut certificat acţionar la 
se .ASTORIA" SA pe numele 
Răduţ Magdalena, CNP 
2230205020074. li declar nul. 
(38546) 

Pierdut certificat acţionar la se 
.,ASTORIA • SA pe numele Răduţ 
Ramona, CNP 259+409020046. 
D declar nul. (38547) 

Pierdut chltan~er apa~nând 
RTC HOLDING SA, cu seria 
1656401·1658450. il declar nul. 
(38567) 

i)- SERVICII FUNERARE 'ii' 

SC "NOSFERA.TU" SRL, 
str. Ghlba Blrta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
Sicria, respete, cruci, 

lmbălsămat, spălat, imbrl· 
cat, prosoapa, batista, pan· 
gllcl, batlcurl, catafalc, 
Sfetnlce, Steag doliU, CO• 
roane, jerbe, colaci, co
zonac!, c~llvă '' CAPELA. 
ORGANIZAM POMENI! 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: sicriu+ raspete + 
cruce = 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul sicriu
lui la domiciliu, lntarmedlam 
obţinerea actelor ~!a deces, 
fotovldeo, fanfarA. 
ANGAJĂM OFER. (c) 

NON STOP 
RO-STTL COMPANY 

firmă producătoare de 
slcrle, str. M. Eminescu nr. 4 
(vizavi Cinema MUREŞUL), 
telefon 211929, 094.537.715, 
094.558.712 

TOTUL INTR-UN SINGUR 
LC?C, LA PREŢ DE PRODU· 

. CA TOR, CALITA TE '' O!'ERA
llVITATE OCCIDENTALA: 

• imbălsămat, imbrAcat, cos-
metizat 

·sicria: 400.000..1.600.000 lei 
·Sicria lux 
• lenJerie deces: 160.000· 

600.000 lei 
• cruci, mAnere • sicriu etc. 
OFERTĂ: sicriu, lenJerie, 

cruce • 730.000 lei. 
Transport in Arad GAA TUIT. 
Noul Sa plătetl& avans 50"/o, 

restul intr-o lunA. · 
Suntem produclltori nu slin

pll comercianţi. NOU! Sa· 
plătatt• 50% avans, restul 
Intr-o lunA. (c) 

..: - .• "''' 

PUBUCITATE 

Cu Inima lndollati anunţăm 
tracerea In nefiinţă a acumpel 
noastre s~l ti maml 

ELENA DRAGOp, 
la numai 39 ani. Dormi In 

pace scumpa noastrll lnmor· 
mAntarea va avea loc azi, ora 
12, in localitatea Vladlmlrascu. 
Familia indollati. 

Cu Inima lndollatl, 
anunţăm trecerea In 
nefiinţă a scumpa! 

noastre soţii, mamă ti bunică, 
PANTEA El ISABETA, 
la numai 54 ani. lnmor· 

mlntarea va avea loc azi, 24 
decembrie 1999, ora 13, la 
Cimitirul Ortodox din Grldlşte. 
Dumnezeu s-o odlhneaaci tn 
pacei Familia lndollati. 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Angajaţii SC "DRAGOŞ & 
CRIŞAN" transmit sincera con
doleanţe familial DRAGOŞ, In 
aceste momente grele prlclnu
He da decesul so al. (38581) 

Suntem alături de ROXANA 
ti TAVI In aceate momente da 
namirglnlti durere pricinuite 
de decesul celei care e fost 
maml fi soţie . 

LENtl'fA DRA~. 
Dumnezeu să te odlhneascl 

In 1 Familia C n. (38581) 

Suntem alături da bunul noa
Iru prieten VOICU PANTEA In 
marea durere pricinuită da tre
cerea .In nefiinţă a mamei sale. 
Dumnezeu să o odlhneasclln 
pace! Sincere condolaanţel 
Familia Crăciun ti familia 
Her!)el. (38582) 

lmpArti.-sc marea durere a 
fostei mele eleve ROXANA 
DRAGOŞ, la nea.teptata 
despărţire da scumpa sa 
mamă. lnvăţătoaraa, DOINA 
MÂRZA. (38592) . 

Sincere condoleanţe colegu
lui nostru VOICU PANTEA In 
graaua durere pricinuită de 
moartea mamei sala. Colegii 
de la Facultatea de Ştiinţa 
Economice a Universităţii 
Aurel Vlalcu. 

Profund ·ma~ da trecerea 
· In nefiinţă a fostei noastre 

colege, 
ELENADRA~ 

ne exprimăm compaslunea 
fl suntem alături de familia 
defunctei. Familiile: Marlnescu 
Dumitru, Saba Doina '' Florlen 
T .(f.) 

Suntem alături da prietenii 
no,trl, PANTEA VOICU ti 
MIOARA la durerea pricinuită 
de decesul mamei, 

PANTEA El Wt\BETA . 
'lle transmttem sincere con

doleanţa. Familia prof. Szantesl 
SIMu .. 

Suntem alături da fam~ 
lla DRAGOŞ la tristele 
momente ale dasplrţlrll 

pentru totdeauna da cea care a 
fost 
.ELENADRA~ 

Sincere condoleanţe! Faml· 
11a 11e 1 familia Bamos. (38605) 

Suntem alături da colega 
noastrl CERCEL CORNEUA la 
dispariţia tatălui. Sincere con
doleanţe din parlea colegelor 
da la casele da bilete dl!' Staţia 
Arad. (38606) 

Suntem alături da RAMONA 
MORAR!, in clipele grele prlc~ 
nuKe de decesul bunicii dragi. 
Colegii da la se DOLCU SRL 

. (38609) 

SUntem alături da colegul 
nostru, lector universitar 
VOICU PANTEA, In marea 
durere pricinuită de decesul 
fulgerător al mamei sala. 
Sincere condoleanţe familiei 
lndollatel Colegii '' colabora• 
tarii din cadrul UNIVERSITĂŢII 
"AUREL VLAICU" ARAD. 
(38610) 

• 

UIE ClUSTIAN 
OCTAVIAN 

EROVMARTIR 
al Revoluţiei din 1989. Au 

trecut 1 o ani d.e tristeţe ti 
durere, cind un necunoscut 
pAnă in ziua de azi, a curmat 
viaţa Iubitului nostru fiu, cara 
acum ar fi Implinit 30 ani. 
Doamne, ce nedreaptA a fost 
soarta cu tine, CRISTIAN. "Ce 
mult m'""' fi dorl11n vlaţă~Să;l 
lin copiii pe genunchtnar tu să-I 
fel apoi in braţe/In llnltte să·l 
duel sii·l culci". Dormi In 

CRISTIAN! Familia Jndo. 

MIHĂJŢ Ă, rlsună colln· 
dela in Sfintele biserici 
'' măniistlrl, râsună 

peste tot acela collnzl care 
vestesc Na,terea Mântulto· 
rulul nostru Isus Hristos, care 
s-a născut, a pătimit •l·s·a 
rAstignit pentru noi. La mor
mântui tiu impodobit cu cetinA 
da bradJ c~llndul sună trist, Iar 
tu, MIHAIŢ A ml-1 rAspunzi, doar 
asculţl'l dormllln"tlt, asculţi 

lacrimile noastre cad pe 
1 lelopedea rece, înginâ poemul 

al nemAngâlerll năs
dloo.Sunrilnta noastrA, latre-

ttlre In lumea 
ldtre<omor. Prăpastia ea-lin 
1 sufie!Etle noastre, aste plinA da 
lacrimi fi durere, pe cara nici 
mlcar itramea nu le poate -

zimbet, a'a c.um o 
In•~··• tu dulce flurfrata fi 
nepot Nu sunt lacrimi ti flori 
să exprime durerea din 
sufletele noastre, pentru tot 
restul vieţii. Amintim celor care 
I-au cunoscut '' Iubit, el se 
implinesc 10 ani da la lncred~ 
bila desplf11ra de scumpul '' 
Iubitul nostru fiu, frate, cumnat, 
nepot fi prieten_ _ 

MIIIAITA 
FLA VIU • MADA 
EROU MARTIR. 

Lacrimi '' flori pentru sufle. 
tu! lui blând '' bun. Ne rugăm 
la bunul Dumnezeu sl-1 odlh· 
naascl in pacei li plâng nein
cetat, maml, sora cu Flavlus, 
unchiul Ghiţă, tUfi Maria fl 

Ionel, Claudiu ti 

·-
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Cu durere '' regret, come
morAm Implini"·" a 6 săp· 
timlnl da la daceaul Maflltp
tatal mamal ''bunicii 

CIIJJUAN GI'ZELA. 
Dumnezeu s-o odlhneascll 

In pacei Fiul PUIU fi nepoata 
DIANA. 

Netterae fi dragi amintiri 
lnsoţosc Implinirea a 11, 
respectiv 8 ani de la desplr· 
tirea de mlnunaţll pirlnţl fi 
bunici, lnvăţltorll 

. .· 

TEODOR STANCU .. 
ROZALIA STANCU, 

cara se odihnesc alllturl da 
fiica lor, respectiv sora • 

WCIA STANCU, 
decedati in 1956. Rămlneţl 

pururi vii in Inimile noastra! 
Familia IU. (38068) 

O lacrimă da dor pentru cel 
cara a fost 

SIDAIOAN 
plecat In vetnlcle de 

Crlclunul anului 1984. Nepotul 
Cristian fi fiul Dumitru Slda. 
38319 . 

Pios omagiu la 42 zile 
cănd Inima fiicei mele dragi 

EUGENIA GHEORGHE 
(GIGO 

a Incetat să mal bată. 
Comemorarea miercuri, 29 
decembrie, ora 11, la Biserica 
Ortodoxă UTA. Rog pe Tatăl 
Ceresc s-o odlhneascAI 

MAina, 25 decembrie, se 
Implinesc 6 săptămâni de la 
incetarea din viaţă a celei ce 
a fost 
VAMOŞ IOBANA MARJA. 

Familia indurerati. 38545 

Se ·lmpll· 
nasc 6 slp· 
tămânl de la 
decesul Iubi· 
tulul nostru 
fiu, sâmbătă, 
chiar de CrA· 
clun. DORI 
maml, ml·e 

greu firii tine, cine-I 
pe tati, cine mă mal 

ltulbe~fte, a'a cum m-al Iubit 
placat, a plecat şi 

1tublnta ta. Boala nemlloasii, 
1counta, ta-a smuls rapede de 

mine, In numai 11 luni, tati 
1 o ~ni la pat, of Doamna 

lul mamica. Cuvintele 
lfnom,n'"'• ale tale au fost, ne 

dea, ata si fiei 
1,.,, •• ,.,...,.,,. acestea vor fi 

de lacrimi. Nu te vom 
niciodată! Te plâng: tati, 

Nlco fi Radu. 

• . 

Sunt deJa 8 
· săptămAnl de 
cănd nu te mal 
am. E foarte 

~~t:' greu, dragă 
DORI, 

dar vei rl· 
L....-L.::::..J mine vetnlc 

In Inima mea. A ta aorl 

omagiu fi aducere 
larnlnte la Implinirea unul an 

la dureroasa desp<lrtlrall 
fratele nostru drag , 

1n11- BATALAN MIRCEA. 
Dumnezeu sl-1 odlhnteatocl!ll 
pacei Sora fi fraţii 

Dragul 
.. scumpul 

tru soţ'l titlc 
DAICU 

IOAN, 
a trecut un 

an de zile Iar 
sufletul noa· 

este tot mal trist ti ne 
tot mal dor de tllle, va 
Crlclunul In care vom 

!attepta zadarnic si ne aduci 
de lumini, ne eate 

tine, do chipul tău scump, 
bucuria care numai tu 

si ne-o aduci. Vei 
vetnlc in Inimile 

~~~~:~~:,:•:~' ta vom Iubi mereu. 
It să te odlhnaascll, 

Rai cu sfinţii. Jenyl 
(38595)' 

Azi, 24 decembrie se 
pllnesc 6 luni da la tre· 

In nefiinţă a scumpulul 

~~;~·~·~·~t. fiu, frate, unchi '' 
1' cel ce a fost 

....,r. BODEA IOAN. 
Val rimâne ve,nlc In 

noastril Familia 
14791) 

In urmil cu 3 ani, in ziua 
lun, am condus 

lultlnnui său drum 
pe cel care a 

tată, bunle 
ROMAN IOAN 

din CAPORAL ALEXA. Un 
pios, o lacrimă, o floare 

pe tristul său mormânt. 
Dumnezeu sA·I odlhneascll 

pacei Familia ROMAN. 

Cu tristeţe fi durere 
lsLrflett, amintim el In seara 

Crlclun, se lmpllnette un 
de când am pierdut cea 
dragi fi scumpi fiinţă, 

numai 3 ani fi 9 luni, cel 
a fost 
PANĂ ROBERT 

BOGDAN. 
rlmâne vetnlc în 1.,,.,,,,.,. noastre. Pirlnţll: 

fi Laura, bunicii 
Ioan fi Mirloara, 

Ioana fi Adina. 
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Marea Sărbătoare a creştinătăţii, 
Naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos, 
sărbătorile Crăcumului şi Anului Nou 
2000 să aducă în casele arădenilor numai 
bucurii, noroc, sănătate şi bunăstare. 

Prietenilor şi celor apropiaţi le doresc 
belşug pe masă, vin bun şi veselie. 

La Mulfi Ani! 2 . 
~~~ .. ~~····, ....... ~~~--~~ 

"_, .. ?lt-«t ~ ZAr-. ·~-tut, .. 
lAICA POPULARA 

PBEOIIX 
e4U 4/ătrN ee """""etJ(.ţtJtUM 4t · 

t.l4 l!l~tlt4flltete ede ..U tdeu 4-Mtt-
""-.ee,, u<eU~.tu-u-4, UU.t/.4t4, ·
(3.,tfee'IUI ~ it 111t, Â• 'It-~ 

Ce '"'"""'"- Prelfedlnte, 
MIKEOLARI 

Director, 
DORELSBÂRCEA 

Şi prin agenVile Almaş, VArfuri şi Hălmagiu, vă ureazi! 
sllrblltori fericite şi "La mulţi ani" oferindlJ:Vă cu această 
ocazie oale mai avanlajoase imprumuturi cu dobânzi fixe 
pe intreaga perioadă oontractabl (de 10 luni). 

Valoare imprumut Dobinda totalA 
1.000.000 lei 275.000 lei 
2.000.000 lei 597.000 lei 
3.000.000 lei · 896.000 lei 
4.000.000 lei 1.195.000 lei 
5.000.000 lei 1.494.000 lei 
6.000.000 lei 1.792.000 lei 
7.000.000 lei 2.091.000 lei 
8.000.000 lei ~. ! ' 2.390.000 lei 

. 9.000.000 lei 2.689.000 lei 
10.000.000 lei · 2.988.000 

~ Htedtt t/Uit/ 
Conduceraa 

Urează cu ocazia sărbătorilor 

· de iarnă colaboratorilor şi con

sumatorilor un Crăciun fericit şi 

.l.a naulfi anif 

f3,e ~(4 ~ S<itl<imt ele 
~ 'f)o","re{ftt, . ". ·. 

Botelul·restaurant 
: · "CINTRAL" : .·. 

/114t14flltfU ţu. ceecut4 t!4te ul.e lll4t 

·..te4e delltiflltente dte~, ~ 
it ţu.'ldtJ"fllf.«<A«, flllf9414t· 

•.;" 

;, . 

Director, 
.· FLORIN TORCOŞ 

(1287177) 

SRl 
Transmite arădenilor, salariaţilor 

socletăpt, colaboratorilor şi prlet• 
nllor 

Fie ca snntele Sllrbiltorl ale 
Crăciunului, Naşterea Domnului nos· 
tru /Isus Hristos şi Anul Nou să 
aducă tuturor arădenllor belşug pe 
masă şi multă linişte in suflete. 

Tot ce vă doriţi să se impllnfiliscă """"''"· 1 
şi visele si fie faptă, 

~4 IIUdtt t:U~tl 
• 

Consiliul de administraţie 
(1287160) 

C
u ocazia Sfintelor Sărbători ale 
Naşterii Domnului şi ale Anului folou 
2000, Sucursala Peco Arad a SNP 

Petrom Bucureşti urează tuturor locuitorilor 
.• judeţului Arad, colaboratorilor, salariaţilor, 

multă sănătate, fericire, prosperitate, fmpllnlrea 
tuturor dorinţelor/ 

Sărbători fericite! ··,. 
'· .La Mulţi Ani! . · 

SNP "Pelrom" Bucure~l 
Sucursala PECO Arad 

Directa(, 
Ee. MARIN DUTA 

(12871'52) 

. ' 

Adresează tuturor 
salariaţilor, colaborato
riol fi beneficiarilor pro
duselor noastre un 
Crăciun fericit in spe
ranţa că mesajul Naf· 
terii M§ntuitorulul ne va 
aduce pace fi Iubire 
intre toţi s~menl/, 

PAVEL FLUERA$, 
P""'&dlntele Consiliului de 

administraţie 
(1287178) 

· PRIM/IRIA ·~ .. 
· .. ORAŞULUI n/IDLAC 

Vr•asă tuturor edlif8niler Nli.._· 
eului, -••f•filor fi eelaiHJratorilor 
CRĂCIUN FJI:IUCIT fi an AN NOV 

plin • aănătat., utfaf•efll fi nearff. 

Primar, 

" ~- -, 
ŞTEFAN SZUCHANSZKI 

• .(1287160) 

;, . 
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