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Vremea se va’ răci, pe alocuri se vor 

ninsori slabe.

• • a • ♦ • •

dimineața la prânz seara
Polii alcoolismului hunedoreanBradul și Valea Jiului bat recordul județului Hunedoara ca număr de alcoolici
INA JlIRCONE

E-MAU.: inajMrcone0infonTwnedia.ro

"Alcoolicii sunt de două categorii: cei care beau pentru că au probleme de viață și cei care s-au „născut” alcoolici. Dacă cei din prima categorie reușesc să

0 Rata șomajului la finele lunii decembrie 2004 arată 10,88%, mai mică cu jumătate de procent față de luna precedentă când rata era de 11,27% și cu aproape două procente mai mică față de aceeași perioadă a anului 2003, când procentul era de 12,26. (IJ.)
Telefonul cititorului

a Ai fost sau ești victima unui rajWâjmll abuz? Ai dovezi că au- "^m^^toritățile țî-au făcut o nedreptate? în familia ta au loc evenimente speciale, pe strada ta se petrec lucruri care te deranjează? E timpul ca și ceilalți să afle ce se întâmplă! Vino la. Cuvântul liber și vpm încerca împreună să găsim o soluție pentru problemele tale! Ne găsești și la numărul de telefon: 211275. (L.G.)

Scumpiri substanțiale la extrasul CFDin acest an avem două tipuri de extrase de carte funciară
Clara Pâs
E-MAIL: clara.pas@lnformmedia.ro

tentificate și costă o sută de mii de lei. Pentru întocmirea actelor autentificate, notarul public va fi cel caFe va cere eliberarea unui extras CF. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară eliberat în scopul autentificării actelor notariale este de 5 zile și serviciul este tarifat cu 150.000 de lei. In plus, suma ce urmează a fi achitată pentru înscrierea acestor acte notariale în cartea funciară și eliberarea noului extras CF este de 30% din taxa notarială de timbru”, declară Zenovia Lobonț, consilier
275/4

Vreau să fac treabă bună!
Deva (D.I.) - Noul subprefect al județului, Dan Pricăjan, este un om de faceri ce s-a privatizat în urmă cu aproximativ 13 ani, din 1999 fiind și membru al PNL, filiala Orăștie. Eșecul înregistrat la alegerile locale, când a candidat la fotoliul de primar al municipiului Orăștie, nu l-a făcut însă să renunțe, iar în prezent îndeplinește și funcțiile de vicepreședinte al filialei locale a PNL, precum și cea de vicepreședinte al Biroului Județean al aceluiași partid. „A fost o zi importantă pentru mine, 

pentru cariera mea politică, ziua de 13 ian arie, când am fost numit în funcția de subprefect ■ al județuluiHunedoara. Mă simt onorat de numire și sper să aibă de câștigat atât Alianța DA, cât mai ales cetățenii județului. Am accep- 
Dan Rrie||an tat acest post pentru că vreau să foc treabă bună", a declarat, ieri, proaspătul subprefect.

inajMrcone0infonTwnedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro


Ei Numire. Președintele Tfaian Băsescu : l-a numit ieri pe generalul de armată Constantin Degeratu în funcția de consilier de stat la Departamentul Securității Naționale. Degeratu a .mai lucrat la Cotroceni, în calitate de consilier pe probleme de apărare al lui Emil Constan- tinescu.0 Pentru sancționare. Consiliul de conducere al instanței suprema a propus ieri declanșarea acțiunii disciplinare împotriva judecătorului Emil Gherguț, solicitând Consiliului Superior al Magistraturii să ia o decizie în cazul magistratului. Sesizările sunt cu privire la compor- Ltamentul și ta declarațiile făcute de EmilGherguț, în calitate de președinte al Bi
ll roului Electoral Central.

Șase israelieni uciși iiriMMGa urmare a atentatului, toate punctele de trecere dintre Israel și Fâșia Gaza s-au închis
Gaza (MF) - Șase civili is

raelieni au fost uciși, joi sea
ra, îotrun atac sinucigaș co
mis de trei militanți palesti
nieni ta punctul de trecere 
Karni dintre Israel și Fâșia 
Gaza, au anunțat ieri iorse 
militare. ■Atacul, care a vizat terminalul pentru mărfuri de la intrarea în Fâșia Gaza, a fost revendicat de trei grupări armate palestiniene.Alți cinci civili israelieni au fost răniți, doi fiind în stare gravă, a anunțat purtătorul de cult vânt al armatei israeliene, care f a precizat că cei trei kamikaze, f care purtau centuri cu explozi- | biL și-au pierdut viața în aten- [ tat-Potrivit unui purtător de cu

vânt militar israelian, înainte de comiterea atacului, un camion- capcană explodase la punctul de trecere. Explozia a creat o breșă în zidul terminalului, prin care s-au putut infiltra cei trei kamikaze.în momentul în care răniții e- rau evacuați, palestinienii au lansat un obuz de mortîeră în direcția Kami, a mai declarat sursa citată.Atacul a fost revendicat in numele a trei grupări armate palestiniene: Brigăzile Martirilor al-Aqsa, care au legături cu Fatah, irigării Ezzedin al-Qassam și Brigăzile Salaheddin.
Primul atac după alegeriAcesta este primul atac sinucigaș palestinian după alegerile

prezidențiale palestiniene din 9 ianuarie, care s-au încheiat victoria detașată a lui Mahmud Abbas, partizan ăl încetării’ Inti- fadei.Toate punctele de trecere a frontierei dintre Israel și Fâșia Gaza vor rămâne închise până la noi ordină, ca urmare a atacului comis joi seară.Terminalul Kami, unde a a- vut loc atentatul comis de trei activiști palestinieni, a fost închis imediat.Principalul punct de trecere, cel de la Erez, a fost închis, iar circulația pe la punctul de la Rafah (sud) este blocată de cinci săptămâni.Decizia a fost luată în turma unei consultări între ministrul Apărării, Shaul Mofaz, și șeful Statului Major, Moshe Yaalon. Punctul de trecere dintre Israel 
șl Fâșia Gaza (Foto: EPA)

„Opoziția trebuie tratată cu toată considerația”^ăriceanu afirmă că puterea este dispusă să dialogheze eu opoziția
București (MF) - Opoziția 

trebuie tratate cu toată con- . 
alderația, iar actuala putere 
va dialoga cu PSD, a decla
rat, joi seara, într-o emisi
une ta Realitatea TV, 
primul-minîstru, Călin 
Popescu Tăriceanu. in-

Răpirl și morți 
!a Bagdad

Rusia se simte 
nmmnlntutfi Ua reamMoscova (MF) r O parte dintre activitățile NAS1© pot reprezenta o amenințare la adresa securității Rusiei, a declarat, ieri dimineață, ministrul rus al Apărării, Ser- ghei Ivanov, in timpul unei vizite la New York, relatează AFP. .S
țiuni care au loc in jurul Rusiei ar putea fi interpretate ca o amenințare la adresa securității noastre”, a subliniat el, citat de agenția Interfax.

Printre acestea figurează extinderea 
căffie est a Alianței și posibila desfigurare 
debutului antirachetă american țn noile 
state membre de organizației dii Euroț 
deqEst, a explicat Ivanov, intr-un discurs 
rostit în fața Consiliului de Relații Exter
ne al NATO.„Suntem parteneri ai Alianțe... dar nu vedem nici un sens in extinderea ei”, a adăugat ministrul. „Informațiile despre posibila desfășurare in estul Europei a unui sistem antirachetă sunt, incontestabil, o sursă de preocupare”, a precizat Ivanov.între Bruxelles și Moscova există relații oficiale de doi ani, după atentatele de la 11 septembrie 2001, iar miniștrii lor s-au întâlnit frecvent in special în cadrul Consiliului NATORusia.însă, Moscova a protestat ferm față de extinderea către est a organizației, anul trecut, și in special față de aderarea fostelor republici sovietice baltice - Lituania, Letonia și Estonia.

„Nu mă lasă indiferent tenția PSD de a crea o celulă de criză pentru monitorizarea activității GttVernului Este normal te se întâmple așa. Opoziția, ca instituție, trebuie să cenzureze”, a menționat Tăriceanu.El a susținut că opoziția trebuie tratate cu toate considerația, fiind una dintre instituțiile fundamentale ale sistemului po

dar eu nu vreau să procedez la fel. PSD nu este modelul politic pe care vreau să-l urmez”, a subliniat premierul.
W------------- -----
Noi nu am fost 
tratați așa, dar eu 
nu vreau te pro
cedat ta feL PSD 

este modelul 
politic pe care 
vreau să-l urmez.

CAuanPoPEScu TarIceanu• • wTăriceanu a afirmat că actuala putere este dispusă să dialo- gl ® ni opoziția. /

mula dezbaterile politice. Dar inițiativa legislativă este la Guvern și la majoritate. Pe proiectele de lege de interes major este normal ca puterea să se consulte cu opoziția”, a conchis premierul.Liderul PSD Adrian Năstase a anunțat, miercuri, că partidul său jși va forma la Camera De- putețiter și la Senat grupuri de reacție rapidă care vor monitoriza cu atenție ce se întâmplă la Guvern și Președinție, apreciind că ținta PSD trebuie să fie Guvernul Tăriceanu. Năstase a spus că PSD va urmări Cabinetul Tăriceanu pe trei direcții: acțiunile care pot afecta interesul național și mecanismele demo-
j'..rării europene

Bagdad (MF) - Șap
te irakieni au fost 
uciși de un grup de 
zece persoane înar
mate, joi, în fața un
ui hotel din centrul 
Bagdadului, iar un 
antreprenor turc a 
fost răpit din același, 
lor, a declarat un 
angajat'citat de 
AFP.

»’! ,1 •De asemenea, un Șftp- tean și patru kurzi au fost răpiți in operațiuni-distincte, în Kirkuk, de bărbați înarmați, dintre care unii purtau uniforme militare irakiene, au anunțat ioi responsabili kurzi ,și (dm uplina, ^akiația,, . 'Tbt jeri, ministrul irakian de Interne a aeclarat că un saudit care are‘legături cu islamistul AbU Mussab al-Zarqawi a fost arestat pentru presupusa sa implicare în atentaturi sinucigaș de Ia 24 decembrie 2004, soldat cu opt marți, la Bagdad.La 24 decembrie, opt persoane, în afara agresorului sinucigaș, au murit, iar alte 19 au fost rănite în- tr-un atentat sinucigaș cu camion-capcană, comis în apropierea ambasadei Libiei din cartierul Mansur.Conform colonelului Ra- chid Flayah, din Ministerul de Interne, suspectul a recunoscut că a comis 13 operațiuni.Sursa citată a mai dat detalii despre alte șapte persoane reținute,' afirmând că trei sunt originare din țări arabe și alte patru sunt din Irak.
rOpUlaritaie TUaiUI SwaAtluiWashington (MF) - Cota de paritate a lui George W. Bush este foateâ scăzută pentru un președinte american care începe al doilea mandat, situândusela nivelul de 50 la sută, arată rezidtafele unui sondaj de opinie al Institutului lew.Popularitatea lui Bush este nit scăzută decât nivelul înregistrat în cazul foștilor președinți americani Bill Clinton, Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon (Johnson și Dwight Eisenhower, la începerea celui de-al doUea mandat, iar proparțji nemul- sute). d, Ira-

11 C, din a-
țumiților este foarte ridicataPentru 32 la sută dintre amerfci kul este principala cauză de tWSjl iar 49 la sută apreciază t Situați; ceastă țară nu se va schimba după alegerile din 30 ianuarie. -în privința luptei împotriva terorismu- i, 60 la sută dintre americani conside ră că prioritatea este sporirea s ecuri,tății interne și abia apoi urmărirea teroriștilor în străinătate. . ? '

j ■-y/Vf.

lui, m-

Eliberați 
din funcțieBucurești (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a dispus eliberarea din foncție a mai multor subprefecți, printre care se află și Cei doi subprefecți ai municipiului București, au declarat surse guvernamentale.Eliberarea din funcție a subprefecților a fost reglementată printr-o decizie semnate de Premierul Călin Popescu Tăriceanu la 13 ianuarie.Pe lista persoanelor eli- berattf'din funcție se află și cei dpi subprefecți ai municipiuluiBucurești, re- sptetlK tan;jgui.<itencu și Dan Oortlel -Baranga.

lanukovlci contestă rezultatul alegerilorFostul premier a depus o plângere la Curtea Supremă a Ucrainei
Kiev (MF) - Viktor Ianuko- 

vici a depus o plângere ta 
Curtea Supremă a Ucrainei, 
în care contestă rezultatul 
alegerilor prezidențiale câști
gate de contracandidatul 
său, Viktor Iușeenko, a a- 
nunțat ieri agenția Interfax.Depunerea acestei plângeri reprezintă ultima încercare a taberei proruse de a întârzia învestirea lui Iușeenko în funcția de președinte al țării. Ea era așteptată încă de la proclamarea, luni, a victoriei lui Iușeenko la alegerile de la 26 decembrie.Demersul juridic nu are nici o șansă de reușită, iar acest lucru este recunoscut chiar și de aproptațiî lui Ianukovici.Presa de Opoziție a calificat

Viktor lanukovlci (Foto: EPA)tactica lui Ianukovici drept o farsă, iar echipa lui Iușeenko consideră că această acțiune re-

, f S.I prezintă o tentativă de menținere a regimului corupt, pentru a jefui în continuare resursele țării.„în fiecare zi, din fată este furat ce a mai rămas după ultimii zece ani, de la acțiunile firmelor până la încuietorile administrațiilor regionale”, a declarat deputatul Oleksandr Zincenko, directorul echipei de campanie a lui Iușeenko.Echipa lui Viktor-Ianukovici a precizat că va depune foarte multe documente pentru a-și argumenta plângerea. ,c.în așteptarea co^ștației, Curtea Supremă a suspendat, marți, publicarea rezultatelor oficiale ale scrutinului, măsură ce face imposibilă învestirea lui Iușeenko.
CWÂNM.
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EI Centralele termice second-hand existente la comercializare în județul Hunedoara trebuie să respecte aceleași condiții impuse de legislația privind protecția consumatorilor, anunță OPC Hunedoara. Potrivit sursei citate, sunt interzise la import centralele termice care au o vechime mal mare de șase ani, conform prescripțiilor tehnice publice I8CIR. (I.J.)

•
 Recensământul 
sărăciei

Adrian SălAgean
EMAIL: adrlan.salagean@informmedia.ro

c

Adriean Videanu vrea ca statul să se Uite, pe răspunderea ,cetățeni lor, în punga fiecărui român. Măsura propusă de mi- - nistrul de stat vizează, se zice, formarea unei baze de pornire în stabilirea unei chei de urmărire a relației dintre venitul ți averea fiecărui cetățean.Dacă am înțeles eu bine, ca să prindă caracatița, Guvernul Tăriceanu vrea să pescuiască tot oceanul. Se întâmplă în România, campioana absolută a ineficienței administrative ți a birocrației fără rost. Ați fost vreodată la Finanțe? E o atmosferă de ev mediu timpuriu la nivelul infrastructurii informatice. Pe lângă suprasarcina existentă acum, încercați să cuprindeți cu gândul necesarul IT suplimentar de gestionare a milioane de declarații de avere. Caută după averea lui Georgică pensionarul, care iată, în cinci ani, s-a îmbogățit cu patru proteze dentare, deți avea bani numai de unal L-am prins - l-am taxat 1 Sau, iată, culcuțurile cetățeanului Rică boschetarul n-au fost toate declarate, sau poate jumătate din bibilicile nanei Frosa au fost omise de pe listă! He, heee! l-am prins - i-am taxat! Și ața mai departe, pe sub ochii funcționarilor de la Finanțe vor curge, majoritar, râuri'de decVatații pline de apartamen- te-cutii de chibrituri, Dacii hârbuite, petice de pământ moțtenite de pe la părinți. Asta e, în principal, avuția românului decent. Păstrând respectul cuvenit, după părerea mea, inițiativa aceasta a onor Guvern miroase a prostie de nivel înalt. Tehnic vorbind! Există soluții „deștepte" pentru combaterea evaziunii fiscale. Se poate, de exemplu, folosind metode științifice, să se determine zonele cu cei mai mare risc de producere a fenomenului. Dacă ți asta pare prea dificil, e suficient un sondaj printre locatarii vilelor „de pe dealuri". Marea și grava evaziune fiscală are adrese precise. Inițiativa domnului ministru secretar de stat Videanu nu poate avea în această fază caracter lucrativ. Ar fi doar un costisitor și steril recensământ al sărăciei...

Rovinieta dă cu matematica de gardDirecția Națională a Drumurilor și Podurilor interpretează egalul cum vor mușchii ei
Tiberiu Stroia
E-MAM.: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Plata rovinietei a 
agitat multe spirite. $1 asta 
pentru că este ilogic să 
plătești o taxă de drum care 
este inclusă în prețul ben
zinei. Dar cum în România 
orice e posibil, fiecare a 
strâns din dinți și s-a dus săr 
și plătească rovinieta.Surprizele nu au întârziat însă să apară. La stațiile Petrom sau la Oficiile Poștale, locul

unde se pot achiziționa rovini- etele, cei care au mașini de transport s-au trezit în fața u- nei dileme. Cea a semnului mai mic și egal.Practic, deși pe rovinietă scrie că mașinile care au un tonaj mai mic sau egal cu 3,5 tone plătesc 2,3 milioane de lei, angajații de la punctele de vânzare îți încasează 8,3 milioane. Adică cât pântru o mașină care are un tonaj cuprins între 3,5 și 7 tone. Motivul: taxa de 2,3 milioane de lei este valabilă pentru mașinile cu un tonaj mai mic de

3,5 tone. Chestia aia cu egalul nu se pune.„Am rămas interzisă când am auzit aceeași explicație la toate punctele de vânzare din oraș, spune Arina V. din Deva. Nu reușesc să înțeleg de ce dacă mașina mea are o sarcină maximă de 3,5 tone se înscrie în categoria între 3,5 și 7 tone. Pe rovinietă scrie dar. Pentru un tonaj mai mic sau egal cu 3,5 tone plătesc 2,3 milioane de lei. Oare egalul nu înseamnă nimic pentru cei de la Direcția Națională a Drumurilor? Trebuiau să

I precizeze clar despre ce este vor ba”, susține Arina. țj|în plus aceasta a mai făcW precizarea că de la Direcția Națională a Drumurilor i s-j spus că e o greșeală de tipar. Iar rovinietele pe care apare semnul mai mic sau egal sunt dintr-un lot mai vechi. („Eu cred că e un mod incorect de â trata proprietarii de mfișini. De aceea am și refazat să plătesc mai mult cu șase milioane de lei. Aștept să văd, poate până la ă februarie se mai schimbă ceva* precizează Arina.
De azi avem reduceri de prețuriîn Deva, hainele și încălțămintea de iarnă au prețuri noi
Clara PAs
E-MAIL: clara.pas@lrtfbrmmedia.ro

Deva - De astăzi se dă 
startul campaniei de iarnă ă 
reducerilor de prețuri.Din experiența anilor anteriori, comercianții care practică aceste reduceri sunt cei care vând articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. „Până acum doar două firme au trimis, conform legii, notificări Primăriei Deva pentru a anunța începerea soldării. în sezonul de vară de anul trecut, spre exemplu, aproximativ 30 de agenți economici au făcut aceste informări”, au declarat reprezentanții acestei instituții. Din discuțiile avute cu

patronii unor firme de profil am aflat că vor practica cu siguranță aceste reduceri și că acum stabilesc tipul, cantitatea de marfă și procentul care va fi diminuat din prețul de vânzare al acestora.Alți agenți economici au făcut deja acest lucru și de azi devenii pot profita de ofertele lor. Reducerile variază de la 10 până la 50 la sută din prețul vechi. Pentru clienți un lucru este important de știut. Anume acela că produsele care fac obiectul vânzărilor de soldare trebuie să aibă atașate etichete pe care să fie menționate prețul vechi (barat) și prețul nou, rezultat în urma aplicării procentului stabilit ca reducere. Se anunță reducerii

.ren deraiat
<■ ■Petroșani (M.T.) - Un vagon din componența unui tren de marfă, care circula dinspre Petroșani spre Si- meria, a deraiat joi, între stațiile Merișor și Crivadia. Garnitura trenului era încărcată cu cărbune și avea 24 de vagoane. în urma de-., raierii, un stâlp care susți-3 nea linia de contact a foș&' rupt, iar circulația trenu-® rilor pe „dubla I” a fost în-, chisă. Trenurile care circul Iau pe această linie au avut ’ întârzieri de aproximativ o|i oră. Acum, trenurile circulă* doar pe „dubla II”, până, comisia constituită din; reprezentanți ai CER va sta-fâ bili cauza producerii aces-R tei deraieri.

Minori prinși la furat
Hunedoara (M.T.) - Doi tineri minori au fost arestați după ce, in noaptea de miercuri spre joi, au spart geamul unei cofetării din Hunedoara, de unde au sustras bunuri în valoare de 1,7 milioane lei. Viorel V., de 16 ani, și Virgil L., de 15 ani, ambii din Hunedoara, aflați în abandon școlar, au spart cu o piatră geamul cofetăriei, dar au fost prinși în flagrant de către un echipaj de ordine publică din 

cadrul Poliției Hunedoara. Cei doi tineri au mai fost cercetați până acum și în alte cauze. Virgil L. este acum cercetat în stare de libertate pentru furt.

Orăștie (R.I.) - Un studiu privind „Imaginea ONG-urilor în administrația publică locală” va fi prezentat în premieră luni, 17 ianuarie, la Orăștie. Premiera are loc în cadrul unui eveniment regional „Parteneriatul: de la teorie la practică”, la care vor lua parte 25 de reprezentanți ai administrației publice, instituții de învățământ și servicii publice din județele Hunedoara, Alba, Mureș și Sibiu. Scopul dezbaterii este de a îmbunătăți relația dintre administrația publică și organizațiile neguvemamentale. Printre temele care vor fi dezbătute se numără: percepția funcționarilor publici asupra organizațiilor neguvernamentale, elemente necesare pentru fișa de post a unui responsabil de relația Cu ONG-urile, principii generale pentru un mecanism de consultare a ONG-urilor de către administrație etc. Contribuțiile par- ticipanților vor fi incluse intr- un material care va fi înaintat Ministerului Administrației Publice în scopul mbunătățirii strategiei acestuia de relaționare cu ONG-urile. Evenimentul este organizat de Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale (CENTRAS) București și Asociația „Sprijiniți Copiii”.

mailto:adrlan.salagean@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@lrtfbrmmedia.ro
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750 4 deșteptător
Bâu Teleshopping 
830 Desene animate Clubul
EI Disney

930 JumaMTVR Sport Me

teo
9^45 NewstikmM copiii

11:15 Justice MMM Eu: 
0 David James Elfiott, 

12:15 Fotbal în sală AFC Bo 
du - Futsal Constanța 

1450 Jurnalul TVR Sport Me

teo
14:15 Lwnea 1h care tiăim 

Moderator Mihai Con
stantin. Realizatori: Ele
na Voinea și Octavian 
Basoc

15:15 Avanpremieră 
1530 0wdefi 

popiâară 
1750 Dincolo de haită 
1730 VMacu Bomie Cu:

1 Bonnie Hum, Mark Der- 
win, Samantha Browne- 
waitets. Kegia: John 
Bowab

1850 Tefeendoopeda 
1950 Jurnalul TVRSpprt 

mi^mMumds Aertis- 

2350 Jumakil TVR Sport Me
teo

2|rt5 Taverna Prezintă:
■ . Iulian Vrabete și Berti 

S’ Barbera. Transmisiune 

1? directă. Realizator loan 
W:ft>uma 

045 Joc mortal (thriller
□erotic, SUA. 1994) Cu: 

Judd Nelson, Shannen 
Doherty, Kristian Alfon- 

fso, Drew Snyder, 

Michael Woods, Alek- 
îsândra Kaniak. Focoasa 

~;£ Shannen Doherty 

. «(faimoasa Brenda din
‘ / leveriy Hills) joacă rolul 

J:' unei femei bogate, 

, Madeleine, al cărei 
, " mariaj nefericit li 

provoacă pemnanent 
depresii

235 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

750 bs«i udgeșe
□ (acțiune, SUA, 1998) 

(reluare)
830 De » animate Plane-
□ ta roboților

950 Desene animate Bey- 
ra blade.

9*30 Dasene animate Tom și 

H Jerry
1050 Uriăfd Hany (comedie, 
qSUA, 1993)

IOS® Cleopatra 2525 (ani- 
. □ mație, SUA, 2001) 
1150 Sld magazin 
12:15 Promotor Cu Roxana

Ciuhulescu
12:50 Știrfle ProTV Sport. Vre

mea
1350 O lume depărată
□ (aventuri, Canada, 

2000)
1450 Un sălbatic la New 

q Torit (aventuri, coprod., 
2003)

1550 Paule (reluare) 
1750 iMjltoarete (fantastic, 

q aprod- 1990) Cu: An
jelica Huston, Rowan 
Atkinson, Mai Zetter- 
ling, Jasen Fisher

1950 Știrile ProTV. Sport.

Wlhfemtl (acțiune, SUA, 

(^1999) Cu: Jean-Claude 
Van Damme, Pat Mori
ta, Danny Trejo, 
Gabrielle Fitzpatrick, 
Larry Drake.
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2215 Cota (acțiune, 

q SUA 1986)
Cu: Silvester Stallone, 
Brigitte Nielsen, Reni 
Santon. Silvester 
Stalone, celebrai inter- 

tpet al hji 

Rambo, joacă in acest 
film de superacțiune 
alături de soția sa de 
atund, seducătoarea 
blondă Brigitte

ftWUn 
Ohforit VI (r) 

158 Infernul (r)
330 Cobra (r) 

Știrile Pro Tv 
’SB Promoter (r) 

&15 Uriașul Hany 
fo«5 Cleopatra 2525 (r)

J

Nielsen, considerată un 
' sex-simbol la Holly

wood.

I 
I 
«
I 
I 
i
I

850JMX
950 șigMgMedl

930 Ml
1050 Un supererou (come- 

Q die, 1994, SUA) Cu; Da
mon Wayans, David 
Alan Grier, Robin 
Givens, Jason Alexan
der. Criminalitatea 
domnește în oraș. 
Polițiștii sunt In grevă. 
Mafia îl line ostatic pe 
primar. Doar un singur 
om are curajul să 
acționeze, dar el nu are 
puteri supranaturale.

1250ingmlpăifor 
1350 Știri Sport Meteo 
13:15 Un artonăuc

□ pe Matte (comedie, 
SUA 1997)

15.00 Destine frwersate
□ (dramâ, 1991, SUA) Cu: 

Bonnie uedeia, Brian 
Kerwin, John M. Jack- 
son, Eve Gordon, Judith 
Hoag. Povestea a doi 
copii schimbați la 

naștere.
1840 Săptămâna flnadată 
1950 Observator. Sport,

!

S

(horor,
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Sport Me- 

■±iU!U
22:A5 In My Sister Shadow 

<3(dramă, SUA, 1997)
Cu: Janet Leigh, Nancy 
McKeon, Thomas Mc- 

ji Carthy, Alexandra Wil
son, Mark Dobies. 
Joan a fost mereu In 

■ umbra încântătoarei 
șaie surori, Laurie. In 

momentul tn care 
(aceasta se desparte de 
Michael, cu care avus
ese o relație de cinci

. ani, bărbatul focepe să 
,, 7 Ji facă avansuri lui

OqP Oheervutor Sport Me- 
wfteo

1:15 Săptămâna flnadată

5 
J
J

6W Stipând imtetor: Ceh 
două lamuri (fantastic, 

tepO^dhifcta (comedie, 

“Canada, 2003) 
103S Fantea Thonfoerryln 
“Afrfca (animație, SUA, 

2003)
12iS învingătoarei (dramă, 

USUA, 2003)

1335 Păsări rare (comedie, 
“Canada, 2001) 

153'-la
□(thriller, SUA, 2002) Cu: 

Ben Affleck, Samuel L. 
Jackson, Toni Collette, 
Sydney Pollack, Amanda 
Peet Un avocat are 
neșansa să accidenteze 
pe șosea un agent de 
ânzări de asigurări. 

Amândoi surit foarte 
grăbiți - primul trebuie 
să ajungă la tribunal ca 
să pledeze pentru un 

caz.
1750 Kate fl Leopold (come- 

*?ifie romantică, SUA, 

2001)
1950 Hansel șl Gretel (fan- 
“tastic, SUA, 2002)

h«u FritnttaU «Stepând?^ Cele 

□două tumid (fantastic,
• coprod., 2002) 

DS Punct de origine 
“(dramă, SUA, 2002) Cu: 

sj Kay Liotta, John 
, Leguizamo, Colm Feore, 

"Cliff Curtis . Produs de 
VlBO, acest film 

înseamnă debutul in
■» regie al extraordinarului 

■Ș operator Newton 
Thomas Sigei. Point of 

I el art pe un 
real - investigația 
incendii în serie 
au avut loc în 

lendale. California 
ngeri to America (relu-

830 f ua și mentori
950 Universul c“ H 

1050 Bubwuze șl alte glae 
1030 Stetafe pentru Europa 
1150 Europa pur și simplu 
1250 Top Sport 
1230 Magazin IT

1450 Televiziunea, dragostea 
mea. Prezintă Alexandra 
Veinidua Dfcționanjr 
varietăților. Ca un pri
eten bun

1550 Aventuri In Africa 
0 Partea a V-a

1645 Jurnal TVR. Meteo. 
Sport

1750 Vh Sacra. Din sumar: 
Quo Vatfo. O incursiune 
b timpul și spațiul 
creștin al Rome, prin 
prezența fizică dar mai 
ales simbolică a trei 
zidiri sacre: Vaticanul, 
Catacombele Sfântului 
Sebastian și Biserica 
Domine Quo Vadis 

1850 Miracole
1950 Culoarea 

puterii

i» Tuiirtii ~ i ii ii 

Ejman, o adolescentă de 
16 ani, află de la 

®|hătușileei,HlldașlZet 

da că, împreună, 
tomnează o familie de 

' . viitoare

ÎRflB Amy. Bazat pe 
“povestea adevărată a 

, mamei actriței princi- 
. 2 pale, Amy Brenneman, 

este un tablou

850 Mutant X 
i1 950 MrtOar 
J 930 Bărbați h negru. Film \

Bde desene animate pen- 
! tiu copii 
. 1050 God's Trombone. Film 
{ Sde desene animate pen

tru copii 
! 1030 Sport dtetă și o vedetă 
i 1150 Motor 
J 1130 Viteză maximă 
I 1250 Momente cu Stan

Hooper Cu: Norm Mac
donald, Penelope Ann 

‘ Miller, Brian Howe. Re
gia: Barry Kemp, Norm 

I fUfrerriryuJd
i 1230lredstiUH 

] 1șan»HsMoias3biKătari
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1330 Vino mamă să mă vezi. 
Emisiune de divertis
ment

J 1430 ToM pentru tine
< 1630Sd*nodemame.
J 1850 Focus. Sport Meteo.
i Cu: Magda Vasiliu 
’ 1950 Monta. Emisiune de 

divertisment Cu Moșica

Valorile fanM Ad
rians (comedie 
neagră, SUA, 1993)

1

i
I
I

$ 
a 
f
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0650 Apropo TV 
0950 Rolomon (reluare) 
0955 Apropo de... filme 
1050 Elena și bărbații fc) 
1155 Apropo de... medabiz 
1250 Fața neștiută a Ter

rel (r)
1255 Apropo de... vedete 
1350 Spitalul de urgență (r) 
1355 Apropo de_. muzică 
1450lcstrim1W 
1430 Fa{a neștiută a Temi 
15301 cupei România 
1650 Visuri umUricam 
16:55 Apropo deu. «ne 
1750 Marele Waldo Pepper 
1930 In jurai lumfi 
2050 Ce s-a întâmplat ai

Baby Jane?
2230 Sifo pământ SRL

□ Cu: Peter Krause, 
Michael C. Hall, 
Frances Conroy

530 Poveșflri adevărate (re
luare)

650 Pădurea blestemată 
□(reluare)

8K topping 
8:15 Amor real.

1050 Teteshopptag 
10:15 Amor reaL 
1150 Tetadwpptag 
1130 Extravagante Anastasia

□(reluare)
123 ctaMtehfoirfi. 
1430 Pisica Vbatfcă 
1530 Teleshopping 
1545 Pădurea nestemată.

□Cu: Edith Gonzălez, 
Gabriel Soto, Adamari 
Lâpez, Jaime Camil, 
Ludwika Paleta, Maya 
Mlshabka, Marfa Sortă 

1730 Poveșflri adevărate - 
emisiune cu povești 
reale despre viață, 
pe xntată de “dan 

. Vizfru 
17:55 Vremea de acasă 
1850 Ghanas. Cu: Saul

□Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana

. de la Reguera, Carios 
Tones Torrijja

©OțTelencveja românească: 
cțMumal Udree. Cu: Cori- 
“na Dănilă, Alexandra 

Papadopol, Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu, 
Iurte Darie, Anca Pan- 
drea

2S0 Rosalinda. Cu: Thalia, 

□Fernando Carillo, Lupita 
■ Ferrer, Nora Salinas, 

Jorge de Silva
2MB Dorința.

' fijCu: Natalia Oreiro, 

Soledad SNveyra, Daniel
. Fanego, Daniel Kuzniec- 

ka, Claudio Quinteros, 
Alida Brazzo, Luis 
tuque, Mauricio Navar- 
" ’ Claudio Rissi
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11.00-12.00 Emisiune diver
tisment Verde de Paris 
12.00-13.00 Emisiune: 0 fe
meie de nota 10

EUROSPORT
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Raliuri (reluare) Raliul 
Dakar - Etapa a 15-a. 
La acest raliu vor lua 
parte mulți dintre foștii 
campioni.

10:15 Live Sdti fond 
1330 live Schi Fond
15:15 Blation Cupa Mondi

ală, la Oberhof, Ger
mania - Masculin

1645 Tenis: Turneul WTA de 
la Sydney. Finala

1745 Raliuri Raliul Dakar - 
LIVE

1850 Sărituri cu sdiiurile 
1930 Blation
2150 Fotbal: Cupa Efes 

Pilsen (live)
2350 Omnlsport Alegerea 

de miercurii
2330 RaBuri Raliul Dakar- 

Etapa a 15-a
00:15 Sporturi extreme

0930

• Cu: Anjelica Huston, 
WKRaul Julia, Christopher 

Uoyd, Joan Cusack, 
ft .-Christina Ricci, Carol 

£-Xane, David Krumhohz, 
yChristine Baranski. După 
pe Mortkla (Anjelica 

dă naștere celui 
treilea copil al 

Addams, un 
drăgălaș pe 

Puberi, ceilalți doi 
Pugsley (Jimmy 

Workman) și Wednes-

r
■

to, Claud
iay (Christina Ricd), 

■ pun la cale o șumede- 
f -lie de planuri pentru a-l 

udde pe micul lor 
frățior. ,

^■Si^SMoise, George 

Dzundza, Matthew Bor-

TVR. Meteo.

3n căutarea zeilor scu

fundați
150 Martorul (thriller, latiia, 
□2001) Partea a doua 

itu: Raoul Bova, Ennio 

Aisha Ce-
■ 2001) Cur Ryan A •:

i

... Cu: Cesar Evo- 
ra, Angelica Rivera, 
Jorge Salinas, Alejan
dra Barros, Patricia 

Adriana Fon-Conans

■ .reluare)

ACASĂANTENA 1

750 Mtototer (reluare) 
730Tefejhopping 

X 
rafia zltol 
sromânilw 
pescuieșteșl

Un sqiererou (r) 
650 Îngerul păzitor (r)

i 
i 
5 
i 
I 
i 
i

i 
I

Destinație Itoală 2 
W(hornx, SUA 2003) 

335 Van Wilder 
. I3fcom°d|e, SUA 
8 2001) Of Ryan 
F •; Tteynokis, Tim Mathe- 

■son, Kim Smith, Kai 
..Penn.

PRIMA TV

Poreștiri adevărate 
“(reluare)

750 Universul credinței
830 Desene Mimate C
□ Disney

930 Jianal TVR Sport Me- 
teci

945 Debut 50 Plus 
1045 Orizont 2007 
1145 Viața satuM Prezintă 

Costel Constatin. Cazul

B30 Desene animate
□ Planeta roboților 

£00 Desenea armate
jn Beyblade 

i. S30 Desene f 
I
I
I
» 
I

__ _ _ ___ __ _____ I
săptămânii. Jurnalul sat- ' 1230 Știrile PRC 

; 1350 Bucătăria
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J ii. Viața la țară. 
Vreau să fiu mare. Sfa
turi Emisiune de Gabriel 
Gherghesai și Cosmln

Agenda poHcă Comen
tator politic lodif Boda 

1*00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1*15 WhutZ SRL 

16.15 Trevelfcig Circular
Portret de artist Car
men Stănescu 

17:15 Tezaur fokforic 
1740 Ges romano Viață de

țigan. Spectacol - con
cert de muzică

1850 Tragerile Loto 6-49 șl 
> Noroc Omologarea 

rezultatelor
1950 Junta TVR

Iler politic, SUA,

3
i
$

------------------- animale Tom și 
«ax dfa rută 

1150 Parte de carte 
1250 Profeții despre trecut 
---------------- PROTV 
----------------------- i U Radi 
1330 Cel mal bun stăpân dh
□ lume (aventură, SUA, 

1999)
15:15 Jam d la plimbare
□ (comedie, coprod., 

1970) Cu: Louis De Fu
nes, Michel Galabra, 
Claude Gensac, Guy 
Grosso. Timpul a trecut 
și, odată cu el, și prima 
ți a doua tinerețe a in
spectorului Cnxhot. 
Toată gașca sa de la 
cea mai faimor și 
stângace secție de 
poliție a fost scoasă la 

pensie.
17:15 Atacul marțienBor

B (comedie, SUA. 1996) 
1950Știrifa ProTV Sport

£ 
t 
I
I
X 
s 
I
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750 Concurs Interactiv 

1030 Acea pisică blestemată 
□ (comedie, SUA 1997) 

Cu: Christina Rlcd, 
Doug E. Doug, Dean 
Jone, George Dzundza, 
Peter Boyle.

1230 Benny HM 
1350 Știri
13:15 Căpitanul Ron (come

ta die, SUA 1992) Cu: 

Kurt Russell, Martin 
Shoa Mary Kay Place, 
Benjamin Salisbury. Fa
milia de orășeni Har
vey moștenește un iaht 
vechi, care a aparținut 
actorului Clark Gabie, 
însoțiți de copii, soții 
Hanrey decid să facă o 
călătorie pe mare, 
avându-l drept 
însoțitor pe ciudatul, 
dat simpaticul Căpitan 
Ron.

1550 DureMah ferele Cu: 
Mihaela Rădulescu 

1840 7 Zile
1950 0brervator

650 Ptekme (Dramă, SUA 
□2002) Cu: Gwyneth Pal

trow, Aaron Eckhaa Je
remy Northam, Jennifer 
Ehle, Lena Headey

745 Nebun după mambo 
□(Comedie romantică, 

Anglia, 2000) Cu: Keri 
Russell, William Ash, 
Tim Loane, Russel 
Smith

930 Marea it a Ror- 
□cuyoruiui (Animație, 

SUA 2003) 
1035 Joev Episodul 3 
1155 McMm Nlddeby 

ra (Dramă, SUA 2002) 
1320 Dragoste nebună

□ (Comedie, SUA 2003) 
Cu: Laura Hatring, Roy 
Werner, Gerardo Melia. 
Margaret Scarborough, 
Baroata Eden.
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: 1550 Jef to Harvart (Come-

1 area 01IAQdle, SUA, 2002) Cu: Ja
son Lee, Tom Green, 

eMann 
1630 Răgetul de foc (SF, An-

□gKa, 2002) 
ItIJMl» (Dramă, SUA,

□2002)

750 Any Seria a IV-a 
«Episodul 4

745 Capodopere

1998)Cu:Oleg 
' Meaysikov, JuSa Or- 

,., mond, Richard Harris, 
* < Aleksei Petrenko, Daniel 

’ Otorychski.
8BS5 Jumai TVR 5oort

Meteo 
închisoarea 

îngerilor (dramă, SUA, 
i>1994) Cu: Tim Rob- 

. C? bins, Morgan Freeman, 
Bob Gunton. James 
Whitmore, WHIiam 

f#’JSadler. Tânărul banch- 

ser de succes Andrew 
Dufresne ajunge în în- 

‘rjf xhisoare cu sentință 
viață pentru 

omorârea soției și a 
ntului ei.

Extotă mlraml?
Jurnalul TVR Sport Me
teo (reluare) 
Odttadtlnimă 

romantică.

Cu: Richard Gere; Bai 
Bradley Whitford, 
Main, Richard 

Ț: Gere interpretează în 
Comer rolul lui 

. Jack Moore, un strălu- 
* cit avocat venit fri Chi- 

; ra petru a negocia cu^L- -
; guvernul comunist ter- 

. menii unei foarte im
portante afaceri legate 
ue un satelit de comu- 

rSffjt-i»-!_ tafi
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42: tutor 
(comedie, 

1998) 
n Reno,

CtoMer/Muriel 
’-Robin, Marie-Anne

Ador fooirctarti 

comedie, SUA, 1994) 
“.Cu: Nick Nolte, Julia 

Roberts, Saul Rublnek, 
Robert Loggia! Sabrina 

■ -e în a doua ei zi de 
muncă în marele oraș, 

-jar Peter e un reporter 
.deja legendar de la 

.:, .Chicago Chronicle, de- 
venit un scriitor de 

succes.
^’Cel doi se întâlnesc 

dlnd vin să culeaoă 
i

ui despre 
noitrea

NMCiwMflSliKh 
44(Acțiune, SUA, 2003) 
».Cu: Jackie Chan, Owen 
fftWilson, Aaron Johnson, 

Thomas Fisher, Aidan 
Gillen.
Star Trek: Nemesis 

SUA, 2002) Cu: 
ick Stewart, 

Frakes, Brent 
Spinet, Levar Burton, 

Dom. Ofițerul 
căsătorește cu 

consilieră 
Troi. Căpitanul 
Picard are mis- 

tHptamatidl de a 

ai romu-

950 Ferma Prezintă Emest 
Maftel 

1050 Itafete rusească 
1030 Aici U Noe Semne 

bune anularei 
1150 lUora pridrhdrior

Prezintă Anca Aremon, j 
Cristina Pooovid

1250 uouil roți Prezintă ' 
Cristina Șoloc șl Cătălin < 
Henson j

1230 Atlas
1350 Atenție, se cântăl ‘
1450 Ceea mea Cele mal fra- > 

moașe Interioare 
l430PoftăbunM r
1550 Awnturile Iul Shbad j
15.55 Acum este MAXIMA >
1650 Pfenk Show Invitat Ion f 

Lucian
1750 Jurnal TVR j
17:15 Întoarcere

sto Pareds î
18:7b Faune '
1950 Stăpânii mafiei j

1050 Desene animate
Bărbați In negro

1030 Puzzle T Cu: Theea 
1150 Casa noastră 
1130wwwPRfMATV
1250 Momente ai Stan 

C per
1230 Orizonturi europene 
135Q lEreraza
1330 AcadtmM mănăcătir 
1450 Ret Show
1430 Levhtza prezhtă 
1550 Pe lacul auriu (dramă,

13 SUA 2001)
1750 CoplH spun knurl 

tritanhi
1850 Focus Prezintă: Maga- 

da Vaslllu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

1950 Monica Emisiune de di
vertisment

I
isdxlna (comedie, SUA, < MiGiinmte - Lumea

2000) ’ recordurilor
I COOlmea dtetracțtei
I Jurnal TVR Știri, sport

Inamicul toemlcdul 
dramă, Suedia, 1999) 
Pocalul de aur 
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tephen Rea, Heather 

■ ■ _ "LoaJear, Peter Creene, 
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de poliție ajung, 
h urma unor eveni
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sâmbătă, IS ianuarie 2005 cutign.

0 Potrivit MO 1270/29.12.2004, începând cu 1 ianuarie 2005, adulții nevăzători cu handicap grav beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocații sociale în cuantum de 1.695.000 lei, iar nevăzătorii cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocații sociale în cuantum de 847.500 lei. (IJ.)
0 Pensionarii pot prezenta documentele justificative pe baza cărora beneficiază de recalcularea pensiilor în termen de maximum 3 âhî. Ministerul Muncii a primit numeroase sesizări din partea unor pensionari, care susțineau că nu au suficient timp pentru a-și procura toate actele necesare. (C.P.)

Succesiunile - gratuite in 2005Termenul ele încheiere a procedurii nu trebuie să depășească 1 an
Clara Pâs
E-MAJL' cMra.pasOinrormmedia.ro

Deva- Succesiunile simt 
scutite de plata vreunei taxe 
până la finele acestui an.Aceasta doar dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului. Potrivit noilor reglementări, înscrierea în cartea funciară a drepturilor care previn din succesiuni se va face pe baza certificatului de moștenitor sau legatar și numi i

pentru imobilele din masa succesorală pentru cȘre există cărți funciare sau documentații cadastrale. Pentru imobilele rămase moștenire și pentru cares există ieschisă cartea funciară, notarul trebuie șă solicite, înainte de eliberarea certificatelor de moștenitor, un extras de carte funciară de informare. Notarii au acum dreptul de a elibera certificate de moștenire și pe baza unor acte vechi, inclusiv pe baza celor scrise de mână. Dacă nu se prezintă un act justifica

tiv al titlului dispunătorului sau autorului succesiunii, notarii pot lua in considerație existența dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat. Aceasta se dovedește printr-un certificat eliberat de primării, prin care se atestă că petentul este recunoscut ca proprietar, printr-un certificat emis de organele fiscale ale autorităților locale, prin documentația cadastrală și printr- un proces-verbal de identificare a imobilului.

Prelungire 
pentru « nieta

Deva (C.P.) - Termenul de achitare a rovinietei pentru autovehicule de transport persoane și vehicule de marfă până la 3,5 tone a fost prelungit până la 31 ianuarie. Taxa se poate achita la benzinăriile Petrom. Rompetrol, Mol. OMV, la oficiile poștale ■ Deva 1, 3, 4 și 6, Hunedoara 1, Petroșani 1, Orăștie și Brad-, ghișeele CEC Deva sau la Secția Județeană de Drumuri Naționale.
Societatea Comercială Muller - Guttenbrunn Recycling SRL, 
cu sediul în Timișoara/Chișoda, județul Timiș, anunță încetarea contractului de man

dat nr. 712 din 31 martie 2003, încheiat cu SC PRODSIM SRL cu sediul în Simeria, Str. 
Depozitelor nr. 1, județul Hunedoara, începând cu data de 3 ianuarie 2005. Orice acte 
încheiate de SC PRODSIM SRL în numele și pe seama societății Muller - Guttenbrunn 
Recycling SRL, după această dată, se consideră nule.

De asemenea, SC Muller - Guttenbrunn Recycling SRL nu a avut și nu are nici un fel 
de relație comercială cu SC TERRAKANN SRL, cu sediul în Lăpușnic, Str. Principală, nr, 
46, județul Hunedoara, J20/274/2004, R16177212.

Rugăm toți colaboratorii care au încheiat acte în perioada 31 martie 2003 - 3 ianua
rie 2005 să ne contacteze la nr. telefon 0256/285.413.

Situații financiare
Deva (I.J.) - La depunerea situațiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, pentru anul 2004, sunt necesare respectarea unor aspecte de natura legislativă, prec:izează>Mi- haela Bolder, purtător de cuvânt în cadrul DFP Hunedoara: „Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial sunt cele prevăzute prin O.M.F.P. nr. 1829/2003 - publicat în M.O. 66 bis/2004. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor aplica regimul de amortizare și calcularea amortizării pentru activele fixe corporale și necorporale aferente activităților fără scop patrimonial, inclusiv activităților cu destinație specială, potrivit legii (O.G. 81/2003 - privind reevaluarea 'și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice publicat M.O. 624/2003, O.M.F.P. nr. 1487/2003 publicat în M.O. 788/2003)”, explică Mihaela Boldor. Amortizarea activelor fixe corporale și necorporale privind activitățile economice desfășurate de persoanele juridice fără scop patrimonial se face în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agenții economici.

Coopmmtiva da CradR CONCORDIA ROMÂNĂ Hațeg, 
având sediul social în Hațeg, fe. T. Vladimirescu, nr. 7, bl. SI, con

voacă Adunarea generală a membrilor cooperatori, în data de 
31.01.2005, ora 16, la sediul cooperativei din Hațeg, str. T. Vladimires- 
cu, bl. SI, nr. 7, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii și a proiectului de fuziune.
2 Aprobarea dizolvării cooperativei ca urmare a fuziunii.
3. Prezentarea raportului administratorilor la data bilanțului de 

fuziune.
4. Prezentarea raportului cenzorului la data bilanțului de fuziune.
5. Aprobarea bilanțului de fuziune.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
>7. Aprobarea Actului Constitutiv al cooperativei absorbante.
8. Alegerea Consiliului de Administrație. -
9. Validarea cenzorului.
10. Diverse:

DOROBANȚUL ROMÂN - Cooperativa de Credit 
Hunedoara,

având sediul social în Hunedoara, B-ul Libertății, nr. 3, ap. 11, con
voacă Adunarea generală a membrilor cooperatori, in data' de 31.01.2005, 
ora 14.00, la sediul SC ARTEX SRL din str. M. Viteazul, nr. 3, având 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii și a proiectului de fuziune.
2. Aprobarea dizolvării cooperativei ca urmare a fuziunii.
3. -Prezentarea raportului administratorilor la data bilanțului de fuzi

une.
4. Prezentarea raportului cenzorului la data bilanțului de fuziune.
5. Aprobarea bilanțului de fuziune.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
7. Aprobarea Actului Constitutiv al cooperativei absorbante.
8. Alegerea Consiliului de Administrație.
9. Validarea cenzorului.
10. Diverse.
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ASIROM - 
RCA - 2005 

încheind asigurarea RCA la ASIROM poți 
beneficia de:
- reduceri de 20% și 50%;
• un tichet cadou;
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- în pi $, paji câștiga o 
supennașina de teren 

NISSAN TERANO H,

ASIROM

având sediul în Deva, B-dul 
Decebal, bl.8, parter, convoacă 
Adunarea Generală a membrilor 
cooperatori, în data de 
31.01.2005, ora 16, la sediul 
unității, cu următoarea ordine de 
zi:

1. Aprobarea fuziunii și a 
proiectului de fuziune.

2. Aprobarea modificării ac
tului constitutiv ai Cooperativei 
de credit absorbante ca urmare 
a fuziunii.

3 Alegerea Consiliului de .Ad
ministrație.

4. Validarea cenzorului.
5. Diverse.
în cazul ■'leîndeplinirii con

dițiilor statutare de desfășurare 
a adunării, aceasta se coiwoat ă 
din nou la data de 02 02.2CO 
în același loc și la aceeași oră.

Primăria Comunei 
Bulzeștii de Sus 
oruabeazd, in dJU de 

28 0h»0S ora 10, b sedai 
PrliSrUl CmenMl țhdniMi «n., 

CONCURS penlre ocapaiei 
araUlMretor pesturi:

- tehnician pe probleme de ur
banism

- muncitor calificat posesor car
net auto
- asistent social 

Mefațil b teiefe» M2411.
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0 Ieri, la sediul Consiliului Local Deva s-a desfășurat concursul pentru ocuparea postului vacant de director-conșilier, grad I, al Teatrului de Revistă Deva. La concurs s-au prezentat Câmpeanu Dan, Boris Melinti și Mihai Panaitescu. Rezultatul va fi cunoscut peste cinci zile. (S.B.)
■ j0 Lucrătorii Biroului de Investigații Criminale Petroșani au clarificat situația lui Dumitru Leonte, de 56 de ani, din municipiul Petroșani, care are de executat trei ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate. El a fost depus îh arestul Poliției Petroșani. (D.l.)0 Polițiștii din Hunedoara cercetează în stare de reținere pe Marius P., de 27 de ani, din județul Arad, cu antecedente penale, care a fost prins în flagrant imediat după ce a spart două autoturisme din municipiul Hunedoara. (D.l.)

Un buget echilibrat la venituri și cheltuieli

Prinde orbul, 
scoate-i ochii!
Tiberiu Stroia
EMAIL: tlberiu.stroia@lnformmedia.ro

România guvernării Năstase a stat sub semnul corupției fără corupți. Oricât de mult ne-au urecheat europenii, n-am reușit să dăm de nici un mare corupt. Mai mull însuși Năstase a reușit să rămână celebru în istoria țării atunci când i-a trimis pe cei din Opoziție să-i numere ouăle. Și s-o lase bălță cu tema corupției, îâtă însă că, o dată ce Iliescu a cedat locul lui Băsescu, fostul marinar a sărit la gâtul lui Tender și al lui lacubov. Doi dintre pro- tejații lui Năstase. Care acum sunt cercetați pentru corupție. Asupra lor PNA-ul a lansat o anchetă pentru a descoperi unde s-au dus banii de la RAFO. Bani pe care Năstase a vrut să îi treabă în â&ritul nOsfru, ai contribuabililor. Iar pentru recuperarea jafului de la RAFO, PNÂ-ul s-a gândit să pună un sechestru pe averile celor doi.Surpriza n-a întârziat să apară. Practic, cei doi ășa-iziș^ oameni de afaceri sunt falimentari. Cel puțin așa reiese din bilanțurile contabile. Așa că statul va recupera banii... la Sfântu' Așteaptă. Cine crede însă că banii furați de la RAFO nu există se înșală. Ei există. însă nu aici, în patria mamă. Ci transferați prin țări străine. Așa că, după ce vor face câțiva ani de închisoare (dacă vor face), cei doi vor putea trăi liniștiți până la adânci bătrâneți. Pe banii noștri, evident...
SC FABIMAR PRESTCOM SRL 

ofert 
prin depozitul en-gros fructe 
de cea mal bună calitate, la 

prețuri fără concurență!
Deva, I.L.Caragiale, nr.21

(fosta fabrică de conserve) 
Tel. 0722/281.876 sau 0788/281.876.

Valentin Neagu
E-MAIL: valentln.neagu@infonnmedia.ro

Deva - Ieri, consilierii 
județeni au aprobat bugetul 
propriu al județului pentru 
acest an. Acesta este de 623 
miliarde de lei, atât la veni
turi, cât și la cheltuieli.Hotărârea privind bugetul propriu al județului pentru anul 2005 a fost votată de toți cei 32 de consilieri prezenți la ședința Consiliului Județean. La partea de venituri proprii se preconizează realizarea a 242,5 miliarde de lei, din care 199,3 miliarde prelevări de la bugetul de stat și 43,1 venituri curente.împreună cu sumele defalcate din TVA pentru bugetele locale, cu cele din impozitul pe venit și alte resurse, se apreciază că vor fi realizate peste 623 miliarde de lei in acest an.

La partea de cheltuieli suma este aceeași, cele curente fiind cele mai mari - 536,2 miliarde. Urmează cheltuielile materiale și de servicii - 241,3 miliarde de lei, de personal - 176,4 miliarde de lei etc. De remarcat că aceste cheltuieli reprezintă limite maxime, modificările făcându-se doar în baza prevederilor legale.Cele mai mari cheltuieli sunt la capitolul asistență socială, care are repartizată suma de 275,5 miliarde lei.Transporturile și comunicațiile au alocate 67,5 miliarde, iar capitolul „Cultură, religie, acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” a primit 62,1 miliarde.Trebuie remarcat apoi că învățământului i s-a repartizat suma de 85,4 miliarde, „Autorităților executive” 78 miliarde de lei, iar sănătății 14,2 miliarde de lei. Ședință a Consiliului Județean Hunedoa>j

coastă declarație obligatorie de avere cred că este mult mai importantă pentru personmele publice, pentrii cei din domeniul administrativ și economic. Pentru omul de rând mi se pare o chestie oarecum inutilă.
Lordm Puiu, 
Profesor, Deva

Gred că în toate țările civilizate așa se procedează. Dacă aceastădeclarație <de avere va fi obligatorie cred că fiecare dintre noi va accepta. Nu este un lucru rău și nu o consider doar o nouă găselniță a guvernului.
Ion Voicu,
ins ci eva

Nu am nimic împotriva acestei declarații de avere, dar uneori am impresia că ne întoarcem la vremurile comuniste. Numai atunci trebuia să se știe tot despre cetățenii României. Pentru cetățeanul de rând ce rost ar avea?
VoiCHițA Gros, 
Pensionary Deva

Declarația de avere nu este cea mai importantă problemă a României. Pentru cetățeanul de rând aoest lucru este < fals problemă și declarația de I avere ar trebui făcută doar de anumite categorii ale populației.
Ștefan BăuN, 

I Inginer, Deva

Este foarte bine!S-au făcut tot felulde ilegalități pentru că nu a existat Obligativitatea -e arațiilor te avere. Sper ca în acest fel să iasă la lumină cele mai multe nereguli.
Mariana Vasiu, 
pENsioNARă, Deva
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bucătarMUREȘULAZUR SERVALIM SRL

ASTRA BETTINGS SRL MUREȘULUIHUNEDOARA

coBfedlToner asamblor articole din textileLUNCAROMANIAN FASION SRL PETROȘANI

VARUTOIU PRODCOM confecțloner-asamblor articole din textile

Zilele EminescuDeva (S.B.) - La împlinirea â 155 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, în cadrul „Zilelor Eminescu”, elevi de la școlile generale devene „Andrei Șaguna”, „Andrei Mureșanu”, „Lucian Blaga”, „Eminescu- Pe- tdffi”, de la Liceul „Traian” și Colegiul „Transilvania” au adus, ieri, un omagiu poetului nepereche. Au depus coroane de flori sau, simbolic, doar câte o garoafă și au aprins o lumânare la statuia din Parcul Cetății Deva. Apoi elevii au susținut un program de poezie și cântec pe versuri de Eminescu. Manifestarea a continuat la Casa de Cultură Deva unde s-a derulat simpozionul „Mihai Eminescu și corifeii Școlii Ardelene”, urmat de un program artistic pregătit de elevi de la Școala Generală „Eminescu - etofi” Deva. Ampla manifestare a fost organizată de Societatea de Științe Filologice Deva și Casa de Cultură - prin Amfiteatrul Artelor în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.
V

mailto:tlberiu.stroia@lnformmedia.ro
mailto:valentln.neagu@infonnmedia.ro


S3 Federația Scoțiană de Rtigfây aac- v ceptat propunerea Federației Române de Rugby (FRR) ca meciul test dintre România și Scoția să se dispute la București, pe data de 5 iunie, în ioc de li fume, cum fusese programat inițial. FRR a propus mutarea partidei cu Scoția, după ce a perfectat un meci amical Tn compania selecționatei Barbarians. (C.M.)0 Doi motocicliști belgieni, aflați printre persoanele care îi urmau pe participanții- la cursa Dakar 2005, au decedat într-un accident ce a avut loc în apropierea capitalei statului Senegal, a anunțat presa belgiană. Cei doi făceau parte dintr-un grup ce a decis să îl urmeze pe concurentul Rene Delaby. (C.M.) speraViceeampioana națională poate profita de rezultatul derby-ului dintre primele clasate

riliantul faultat” de

ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: clprlan.triaririut@infdrmmedia.ro

înscrieri în Campionatul 
Județean de Futsal

ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: clprian.marlnut@lnformmedla.ro

București C.M.) - Centralul german Markus Merk a fost ajes cel mai blin arbitru al a- nului 2004, potrivit unui clasament dat publicității de Federația Internațională de fetetie și Statistică a Fotbalului (IFFHS). Merk, în vârste de 42 de ani, a arbitrat finala Campionatului European, câștigată de Grecia în fața reprezenta-

Juventus Torino a anunțat că Adrian Mutu a semnat un contract pe cinci sezoane, înțelegerea fiind valabilă începând cu data de 18 mai, când atacantului

tlvei Portugaliei. EH ■ primit126 de puncte și l-a devansat

român îi expiră suspendarea. Juventus a anunțat transferul jucătorului ca liber de contract, dar Cbelsea va cere o compensație financiară pentru a acoperi pierderea de 13,7 milioane de lire sterline. Chelsea încă deține certificatul internațional de transfer și nu îl va elibera decât după ce apelul formulat de Mutu după ce i-a fost reziliat contractul va fi judecat de federația engleză, acest lucru urmând să se întâmple în următoarele zece zile. Chelsea s-a dispensat de serviciile lui Mutu până să afle decizia FA, a criticat blândețea sancțiunii și a angajat avocați pentru a cere daune. Dacă Chelsea va eșua in tentativa de a obține o sumă de transfer de
Cluj (C.M.) - Președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu, a declarat că prioritară este campania de calificare a reprezentativei masculine la GE-2005 și nu numirea unui nou selecționer la naționala feminină.„Acum e prioritară campania de calificare a naționalei masculine la turneul final al Campionatului European din 2006. Nu văd de ce lumea mă bate la cap cu naționala feminină, care este în pauză. Există și altceva decât echipa feminină. Băieții, care luptă pentru calificare la Europene, Centrul de Excelență de la Sighișoara și loturile de juniori și tineret. Este destul țimp pentru numiri la echipa de fete și ar face bine să aibă toți răbdare”, a declarat Gațu.tu cursa pentru postul de antrenor principal al reprezentativei feminine au rămas tehnicienii Bogdan Macovei, Dumitru Muși și Gheorghe Tadici.

la Juventus, s-ar putea adresa justiției. Clubul englez este hotărât să recupereze ceva din suma de 16,8 milioane de lire sterline plătită pentru transferul lui Mutu. Cotidianul britanic „Evening Standard” citează un reprezentant al grupărif Chelsea, care a declarat că poziția clubului a rămas neschimbată. „Cu sigurapță merităm o compensație de la noul club al Iui Mutu. Nu poți să spui la revedere unei sume de 13 milioane de lire sterline”, a afirmat oficialul, sub protecția anonimatului. Repre-- zentanții clubului londonez nu au făcut până acum nici o declarație oficială referitoare la achiziționarea lui Adrian Mutu de către Juventus Torino.

Etapa • 5*FE 9p - FG Transilvania Vf:

tului sunt întotdeauna mult mai dificile. Echipele în criză de puncte se mobilizează dublu, atât pentru a ieși din zona nisipurilor mișcătoare, cât și pentru că joacă cu o echipă din fruntea clasamentului. Pentru a evita surprizele, imediat după vic-
țț.....................................

Echipa trebuie să se concen
treze și aă-fd valorifice atuurile, 

pentru a Învinge.
Paul Grecu, 

vicepreședintele FC Gip Deva

FC Bodu și 4-4 cu Futsal Municipal Constanța. Echipa trebuie să se concentreze și să-și valorifice atuurile, pentru a învinge”, comenta la rându-i
Dacă devenii Înving in meciul din deplasare cu „lanterna roșie”, FC Transilvania Țg. Mureș, iar FC Bodu câștigă cu Futsal M- Constanța, ocupantă a locului doi, FC Cip va urca pe poziția a doua, atingându-și cel puțin provizoriu obiectivul înainte de play-off.Misiunea elevilor pregătiți de 

Virgil Stoica și Marius Rupacici pentru meciul programat luni, de la ora 19.00, In Sala Sporturilor din Tg. Mureș, nu va fi deloc ușoară, chiar dacă adversara devenflor ocupă ultimul, Ioc al clasamentului.„Tcau * :iurile sunt grele, dar s-a kwedit că disputele cu 
echipele din subsolul dasamen-

‘ A ; FO 0o< 14.
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Campionilor, patrie ale Europei și două

ilate jucă- tte AFP.

teligența și amabilitatea sa l-au transformat într-un ambasador al fotbalului italian în întreaga lume. El va rămâne ca unul din-

0 Fostul Jucător al echipelor de fotbal FC Național șl FC Brașov, Boris Keca, a efectuat Ieri vizita medicală alături 'flaiuct- toni formației Steaua București și a declarat că în câteva zile va semna contractul cu gruparea din Ghencea.ție

se vof omf 
fășura sâp^; 
tămâna vii
toare, miw*

0 Partida amicală dintre reprezentativele României și Slovaciei, programată în 9 februarie, în Cipru, se va disputa de la ora 17, pe stadionul G.S.Z din Lamaca. Reunirea echipei României este programată pe 7 februarie, decolapa spre Lamaca fiind prevăzută în aceeași zi.(MF) Maldini, în vârstă de 36 de ani, fiul unui alt mare fotbalist de la AC Milan, Cesare Maldini, a ajuns la un palmares inegalabil, de 535 de meciuri și 25 de goluri marcate pentru formația AC Milan. .„Este foarte probabil că îmi voi încheia cariera la AC Milan”, a-declarat fandașul italian după Cupa Mondială din 2002, când și-a anunțat retragerea din naționala Italiei. Contractul său cu AC Milan expiră pe 30 iunie 2006. „Eleganța sa naturală, in-

Dunca, cetățean de onoareTimișoara (MF) - Singurul pilot român participant, la secțiunea motociclism, la cursa Dakar 2005, Romeo Dun ca. ar putea primi titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. Secretarul Primăriei Timișoara, loan Cojocari, a declarat, joi, că Dunca va primi din partea autorităților nu.o recompensă materială, ci una morală, ca semn al recunoștinței locuitorilor. „Nu excludem, însă, nici acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Timișoara", a spus secretând loan Cojocari. La rândul său, tatăl lui Romeo, Ioan Dunca, spune că fiul său s-a dus Ia concurs să-și măsoare propriile forțe, nu pentru vreo recunoaștere pe plan local. El a mai declarat că Romeo a slăbit, de la începutul întrecerii, șapte kilograme. Dunca se află pe locul 83, după 13 etape. Cursa Dakar 2005 se află la a 27-a ediție. Competiția se va încheia pe 16 ianuarie, la Dakar.

prim și cu părul lung, care l-au transformat în bărbatul ideal pentru femeile italiene, Maldini, care și-a atras și respectul, dar și teama atacanților din întreaga lume, nu a reușit un singur lucru: să obțină performanțe notabile cu Squadra azzurra”, notează agenția France Presse. Selecționat de 126 de ori în naționala Italiei, el a disputat patru Cupe Mondiale (1990, 1994, 1998 și 2002). El nu a reușit însă să obțină mai mult decât un Ioc de finalist în 1994, în SUA, când Italia a pierdut finala în fața Braziliei, la loviturile de departajare. „La fel ca tatălui meu și mie mi s-au întâmplat multe lucruri bune în carieră. Sper încă o dată că viața mea va urma traiectoria sa”, a declarat Paolo Maldini și el tată a doi copii.

Iași (MF) - Doteprașececomponenți ai echipei Poli Iași au t iv.pat, joi, la vizita medicală, efectuată la Policlinica Sportivă din Iași. Jucătorii Marius Dulcianu, Irinel Ioneecu, Adrian Hie, Tiberiu Beceru, Ionuț Bordianu, Dorel Bernard, Iulian Arhire, Alexandru Lungu, Florin Croitoru,. Marius Onoftaș, Ionuț Bâlbă și Sandu Ceraat au participat la vizita medicală. Antrenorul Ionuț Popa nu a fost prezent la Policlinica Sportivă, acesta conducând antrenamentul la care au participat ceilalți jucători, Bogdan Onuț a declarat că s-a simțit foarte bine tn vacanța de iarnă. „Cred că toată lumea s-a simțit bine de sărbători. împreună cu soția și cu băiatul am fost cu uratul la Perenyi, dar nu vă pot spune ce i-am urat. Oricum, cred că toți ne dorim ca anul 2005 să ne aducă rămânerea în divizia A. Locul 11, pe care îl ocupăm în prezent, nu mă mulțumește și cred di valoarea lotului este de un loc mai bun”, a spus Onuț.

Rodnic la Vaslui
- Vaslui (MF) - Antrenorul 

Mircea Rednic va semna un 
contract valabil până la fina 
lul sezonului cu FC Vaslui, 
liderul seriei I a diviziei B, 
valoarea înțelegerii fiind de 
50.000 de dolari.înțelegerea a fost stabilită miercuri seara, la București, cu fostul arbitru internațional Adrian Porumboiu, principalul finanțator al clubului vasluian. „Vasluiul a dat o lovitură extraordinară de imagine, prin aducerea la echipă a unuia dintre cei mai buni antrenori români. După câte se vede, noi nu glumim când tot spunem de promovare anul acesta. Rednic poate face la
Eșec in FIBA Europe Clip Women
Livas Targoviște - Ramat Hasharon 73 - 95Tflrgovlște (MF) - Echipa feminină de baschet Livas Târgo- a pierdut, joi, pe teren pro- cu scorul de 73 - 95, partida susținută în compania formației israeliBne Anda Ramat Hasharon, In play-off-ului FIBA Europe Cup Women, Conferința de Sud. Cele mai multe puncte pentru Livas au fost marcate de Drăguș și Istrătescu (câte 24), în timp ce la israelience principalele marcatoare au fost Futrel (24 de puncte) și Melvin (21 de puncte). „Am ratat mult iar în sfertul doi nu am jucat nimic, astfel, că adversarele ne-au taxat. Păcat de contraatacurile irosite

Mlrcea Rednic

Vaslui o echipă foarte bună. Sigur că, împreună cu el, mai pregătim câteva surprize în privința jucătorilor care o să evolueze în retur, pentru a nu avea absolut nici o problemă la promovare”, a declarat Adrian Porumboiu. Obiectivul fixat noului antrenor este promovarea în primul eșalon fotbalistic. Fostul tehnician al Rapidului și Universității Craiova a declarat că în contractul cu FCVaslui va exista o clauză prin care va putea pleca dacă are oferte din străinătate sau de la o echipă de top din Divizia A.

și de aruncările de trei puncte ratate”, a declarat Dan Brașovea- nu, antrenorul echipei Livas Târ- goviște. Antrenorul formației is- raeliene, Orna Ostfeld, a declasat că, deși naționala României este foarte bună, formațiile de club au evoluții destul de modeste. „Naționala României este o echipă foarte bună, dar din păcate echipele de club sunt destul de slăbuțe, deoarece lipsesc bani pentru a se investi și a se cumpăra jucătoare de valoare. Nu am vrut să forțăm mai mult, am jucat cu toată echipa, deoarece venim după un meci foarte greu din campionatul intern”, a declarat Ostfeld.

București (MF) - Echipa masculină de baschet CSU Asesoft Ploiești a pierdut, joi seară, în deplasare, cu scorul de 81 ■ 98, meciul susținut în compania formației bulgare Spartak Euroins, contând pentru play-off-ul FIBA Europe Cup, Conferința de Sud, informează site-ul oficial al FIBA. Pentru formația română, cele 

mai multe puncte au fost marcate de Burlacu (18) și IU asiei (17).într-un alt meci contând pentru play-off-ul Conferinței de Sud a FIBA Europe Cup, Dinamo Er- bașu București a pierdut, în deplasare, cu scorul de 73 - 80, meciul susținut în compania for- mației Apollon Limassol.

(
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CX-\ Ați făcut mii de autop-

Hrana corecta asigura sanatateaTotuși, iarna, unele animale de companie au nevoie și de îngrijiri suplimentare

■I practice

în permanență să aibă apă călduță pentru băut. Iarna, mai frecvente sunt afecțiunile diges-mâncarea uscată, specială pentru iarnă (cu un conținut mai ridicat de grăsimi). E necesar ca

Febra loteriei crește odată cu sumele puse în joc. Mulți oameni joacă numai când reporturile sunt mari. Unii vin chiar de peste graniță, cazul ungurilor care se duc să joace la Arad. Matematicienii, specialiști în

Câinii crescuți în apartament nu necesită o grijă specială în anotimpul rece. Excepție fac cei de talie mică și cei cu păr scurt, care ar trebui protejați cu îmbrăcăminte specială când sunt scoși afară.De mai multă atenție au nevoie câinii de curte. Lor trebuie să li se asigure cuști izolate termic, fără curenți de aer și umezeală. Rația de hrană li se va suplimenta de la 50 la sută la 100 la sută, preferabilă fiind

C&: Vă mal amintiți care 
a fost primul caz la care ați 
lucrat?

D.M.: Da. Primul caz a fost cel al unei persoane electrocutate. Accidentul a avut loc undeva la o carieră în apropiere de Deva. Iar procurorul cu care am instrumentat acest caz a fost domnul Medeanu, actualul prim- procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Tiberiu Stroia
EMAIL: tibefiu.strola@informmedia.ro

CdL: Ce pasiuni are un 
medic legist?

D.M.: Eu sunt mare amator de pariuri sportive și îmi plac foarte mult câinii. Arh acasă patru câini. Cât despre pariuri sportive, joc tot timpul în limita pe care mi-o permite bugetul

Dan Mărculesci meaic legist

Viorica Roman
E-MAIL: vlorlca.roman@lnformmedia.ro

tive tip gastroenterite și cele respiratorii. La primele semne de boală - refuzul hranei, vomă sau diaree, în primul caz, sau strănut, tuse, scurgeri nazale, febră, în al doilea - animalul trebuie dus la veterinar. Tot în sezonul rece pentru câini există și alte pericole, cum ar fi gheață din pricina căreia se pot alege cu luxații sau fracturi. Alt peii-

Deva - Meseria de medic 
legist este o meserie aparte. 
Nu oricine se poate duce li
niștit la serviciu cu gândul 
că acolo îl așteaptă... 
Moartea. Pentru că, in fond 
șl la urma urmei, în fiecare 
zi, medicul legist își 
desfășoară activitatea, unde
va, in anticamera morții.

teoria probabilităților, cred că ei ar avea ceva mai multe șanse decât ceilalți jucători. De cealaltă parte, oamenii simpli își jură că, dacă vor câștiga, își iau concediu doar pentru a se gândi ce fac cu banii - sau joacă, e- xasperați de combinații, primele numere care le ies în cale. Gheața premiilor de un milion de dolari a fost spartă în noiembrie 2002. în această duminică, 16 ianuarie, va avea loc cea de- a doua tragere specială din ianuarie 1 pentru care Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu suma de 5 miliarde lei. Premiul cate- gorei I va include un apartament cu 2 camere. La categoria a-II-a se va putea câștiga cel puțin un autoturism Dacia Solenza și, dacă este cazul, diferența în bani până la atingerea valorii unitare a premiului.

pot tăia tendoane sau vase de sânge. De asemenea, antigelul pe care accidental câinii îl pot linge (acesta e dulce) le produce moartea în chinuri mari datorită insuficienței renale.Alimentația corectă, cu hrajffi specială în funcție de spa e, vârstă sau stare de sănătate, este cea mai importantă și le asigufiă animalelor noastre sănătatea.

MaisiMK căfi ătortL doi copii '-ș
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AttMtete preMtaM®: din I960 --este medic legist 5 
în cadrul institutului de Medicină Legalii Hunedoara
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zează in W ' tpi-
măduva j||||||H
spinării.
Credeți că 
oamenii au 
suflet? Și dacă 
da unde s-ar 
putea afla?

D.M.: Problema sufletului uman este foarte' delicată. Sunt sigur că fiecare om are suflet.
-Ban Mărculescu

Apretul prins pe talpa fierului de călcat se scoate, 
ușor dacă aceasta se trece peste un strat de sare 
pusa pe un ziar (flerul să fie încins).___________
Catifeaua purtată și lustruită își recapătă 
prospețimea dacă haina respectivă se udă pe dos 
cu apă și se calcă pe o pătură._______ _______ _
Preparatele din spumă de albuș trebuie coapte la 
foc foarte mic. își dublează volumul._________
Pierderile de gaz metan de la instalațiile din 
locuințe se detectează ușor cu ajutorul roșiilor. Gu- 
loarea lor se alterează rapid, devenind gălbuie. 
Acele de gămălie Și de cusut vor fi permanent as
cuțite dacă le înfigeți într-o pemuță umplută cu 
vată de sticlă. Căle ruginite se vor curăța.

mailto:tibefiu.strola@informmedia.ro
mailto:vlorlca.roman@lnformmedia.ro
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Știați ca...- Dacă tipi timp de 8 ani, 7 luni și 6 zile, o să produci suficientă energie pentru a fierbe o ceașcă de cafea.- Persoanele dreptace trăiesc, in medie, tu noliă ani mai mult decât cei stângaci.- fluturii gustă cu ajutorul picioarelor.■ Ochiul struțului este mai mare decât creierul sau.
- Steaua de mare nu are creier.- Daci plantați copaci sau alte plante in perioadele în care luna este in creștere (intre luna nouă șl luna plină), planta se va prinde și se va dezvolta sănătos? Același lucru este valabil și in cazul în care recoltați ftnnze și părți din plante pe care le transplantați sau le puneți la prins in alte recpiente.

Din secretele bunicii

Soluția Integrantei din numărul precedent: A - F - N - G 
ACCELERAT - AUTORI - I - ARȘICA - SU - UE - OȘTI - ULTIM - UNS 
PERON - El - LA - ATAT - R - URNI - UDE - ANA - VAGON - V - POET 
PA - AGIL - ADIO - TR - VR - IDEE.

Sșjtni.

Trepte

A intr.

Forma 
joasa

Frunmas 
din Lli 

ce.darul

pochihii

VoiiiiCllI I
■ Tile ele j

Slăbitul rapid după sărbătoriCâteva alimente care ne pot ajuta să slăbim mai ușor

Ceapa este iute? Pune-o afară (eventual pe balcon sau pe geam) să Înghețe. Vei putea s-o consumi fără să te mai piște la limbă și fără să-și fi pierdut din calități.
Ai răcit? Prepară-ți o infuzie de soc cu miere. Iei o lingură de flori de soc uscate peste care torni apă clocotită; acoperi cana pentru 2-3 minute (nu mai mult ca să nu primească un gust neplăcut); strecori in- .fuzia, o îndulcești cu miere după preferință; îi poți adăuga lămâie. Obții un remediu plăcut la gust și foarte eficient, mai ales dacă intri sub plapumă imediat ce l-ai băut.
Nu ești mulțumită de albul lenjeriei 

spălate? Pune-o afară la ger și vei fi. Se va albi fără chimicale și va dobândi un miros proaspăt. Ai grijă doar să nu rupi rufele prea Întărite din pricina înghețului.

Cu toată frnmuooțrn lor, 
sărbătorile au un mare deza
vantaj: abuzul alimentar. 
Pentru kg in plus vă 
prezentăm câteva reco
mandări eficiente.

K

Bananele - se consumă înainte de fiecare masă, fiind aperitivul ideal pentru persoanele care vor să slăbească rapid. Consumate cu cinci minute înainte de a mânca, ele ne vor tăia prompt apetitul, ceea ce ne va face să mâncăm considerabil mai puțin, fără prea mari eforturi. Consumați vreme de două săptămâni banane înaintea fiecărei mese, oricât ar fi de neînsemnată cantitativ.
Supele foarte calde - dublați porția de felul întâi și consumați supele cât de calde suportați. Pe

■ lângă faptul că vă vor induce o stare de relaxare și de bine (numai bună ca să vă remonteze după sărbători), cu ajutorul lor se va
O siluetă perfectă diminua de la sine și cantitatea de alimente bogate în calorii consumate la felul doi.

Sucurile de citrice - băute în cantități mai mari (1-2 litri pe zi) sunt un excelent depurativ și stimulent al metabolismului. Secretul lor este că se prepară în mixer .(blender), unde grape-

finitul, lămâile sau portocalele se pun cu tot cu coajă (care va fi bine spălată în prealabil), pentru a se extrage fiavonoidele și uleiurile eterice din ele. Aceste substanțe amplifică metabolismul și favorizează procesele de eliminare, fiind un excelent ajutor în cura de slăbire.
Mierea - trebuie să înlocuiască complet zahărul vreme de măcar o lună. De la îndulcirea ceaiului sau a cafelei și până Ia prepararea dulciurilor, la toate veți folosi numai mierea în locul zahărului. Urmarea va fi că vă veți reduce simțitor și practic fără efort cantitatea de dulciuri consumată, iar în plus veți beneficia de efectele laxative și reglatoare endocrine ale mierii.

DHmaciiiMaPornind de la 2 teorii - Pisica pică tot timpul In picioare și Pâinea unsă cade de fiecare dată cu partea unsă în jos. Luăm o pisică și li legăm de spate o pâine unsă cu unt. Ne ducem până pe bloc și aruncăm pisica cu pâinea unsă prinsă de spate și să vedem care dintre teorii este mai adevărată.Not£ Dacă aveți și voi alte „Idei trăsnite”, scrieți- le și trimiteți-le pe adresa Cuvântului Liber, cu mențiunea - Pentru idei trăsnite. Cele mai cele idei vor fi publicate.

Zonele „parfumai; ie1 ale corpului
Există o mulțime de găsel

nițe cosmetice care ne foc 
viata mai ușoară și foarte 
plăcut mirositoare.

PărulUn șampon și un balsam din aceeași gamă sunt recomandate de specialiști. Un spray special pentru împrospătarea pârului, care ia urmele de fum de țigară și mirosul propriu de transpirație este binevenit!Picăturile de ulei de lavandă, ylang-ylang sau floarea pasiunii, puțin diluate în ulei de migdale sunt remedii naturale de par- ftimare a părului care se aplică printr-un masaj lejer la rădăcina părului.
Obraji - FațăCrema bună de față parfumează în mod discret tenul, mai ales că nu este indicat să utilizezi parfumul clasic pe această zonă pentru că poate da naștere la iritații și pete.Fondul de ten sau fardurile

de obraz cu parfum ftuctat sunt reconfortante.
Bust - UmeriGelul de duș țffscre parfumat urmat de folosirea unei creme parfumate de corp sau un spray special de hidratare și par- fumare te învăluie toată ziua in parfiim.Seara, cel mai mare efect îl are un spray parfumat cu particule sclipitoare!
BuzeBalsamul de buze este foarte discret parfumat. Poți parfUma buzele cu un simplu ruj sau cu un lipgloss.
Dinți - GurăPasta de dinți, apa de gură, pastilele mentolate, guma de mestecat, pătrunjelul, coaja de portocală sau lămâie, boabele de cafea, sprayul pentru Împrospătarea respirației - nimic nu trebuie uitat, pentru că un zâmbet cu parfum de „clocit” veștejește și cele mai seducătoare intenții!



15 ianuarie 2005
2 camere etaj 3,

zonă piață DoA Parohetrepartitoarft,50 mp. 
22.600 euro. iei 218798 0723/32SS.
• apartamtert 2 camere, 2balcoane. deco
mandat, contorizat, p( roi ier, &: n a. U mii i&. 
Ml. 0745/666447.

Comemorări (76)

Tel. 0722/491986.
• wgent martM>Mt2 canare îhSTnefia,<®] 
milioanele! Tel (/««SC».

Astăzi 15 ianuarie 2005 se Împlinesc 6 luni de când dragul nostru
I camere decomandate, garaj, 

artier Oltuz, 52000euro. Tel. 0745/888619.
• apartament 3 camere, zona Bălcescu Deva, 
etaj 3. balconînchiîj, corrtorizat. gresie, fetariță, 
850 milioane lei. TeL 0726/710903.
• apartamrt, 3 camere Dacia, cărămidă 
carrtorfeatapi gaz. parchet geam la baie, preț 
700 fhHfoane lei. ocuoabil imediaț; TeL 
07
• uigManmma* 3 camere, fecomanoir 74 
mp, amenajat, (nejmobiiat, centrală, climă, 
faianță, parchet/parchet laminat, zona 
Bălcescu, etaj 5/10, proprietar. Tel 0722(451732, 
0741/044521.

• ofer spretnchliere garaj In ttoe, împărații 
Traian, bl. IS âbigă abc). ftl 0745/253413, 
218234.

• tlir m» închiriere în Dara spațiu comercial 
ultracentra)3O mp.Th prezentamenajat ca sediu
firmă. Tel. 07227330084.
• primite In gazdă 2 eleve de la țară, eoni 
foarte bune. ac artament zona Asorta, cenb 
termică apometre. TeL 22989?

Auto românești (36)
• iimcmhm,vtone,curwcs,Ti5tor.e, neta- 
mâtricuiati: 1M00 eiro, negociabil Tel. 
0722/772477.
• vând tata 1300 stare burii preț 25 mlioane 
le egociabil Tel. 214198

• vând Mita 1310 tlx, af 1990. sta n toate 
bună, unic proprietar, preț 44 trilioane lei, nego
ciabil Tei. 771020, 0724/320421.
• **- • Logar jloareverde ficus, meta- 
luată închideri centralizată, CD player și boxe 
noi Inform^iiteL 0741/914451

DOREL DEHELEANa plecat pe drumul fără Întoarcere. Te vom plânge mereu și te vom păstra în sufletele noastre.Sora Rodica împreună cu familia

Cu adâncă și nemărgmită durere în suflet, soțul Teofil, copiii Marinela și Cornel, ginerele Petrișor, nepoții Petronela, Alexandra și Mihaela anunță Împlinirea a 2 ani de la trecerea în neființă a celei țâre afost
• casă te Deva sau schimtj cu apartament 2-3' 
camere, efa' 1. rxizrțe centraifcTel. 0254/215H5

• casăm Deva, Str. Griviței, nr. 31, preț 1 miliard 
lei. Tel. 217212,236510.
• casă ta Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
garaj, anexe gaze, canalizare, zonă centrală Tel. 
261127.

, • casă, curte și grădină Turdaș, nr. 190. Tel. 
24475(

• Opui •..<l,6uen’i": 1x990, și un Ope 
penWuriesei ptefe de schimb, preț 2506 euro. 
Tel O72J/285I22
• vând MsrcedreCr.bra, roșu, 240 D,af 1978 RK 
motor+carosene, stare Surit 2100 eurrs nego
ciabil. Tel 711063.
• vând VWveSL 244, af 1977, ci, numere noi cu 
folie, W 3» și una nemscrisă, completă șl uni 
takm numere vechi. Iei 0721/511402.

Microbuze, Dube (38

Vând case de vacanța (15)
• casă d* vacanta construcție 2082, D+P+E. 

KPstațiunea montană Straja 7 camere, decoman- 
V viate, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
' facilita’-' HG Dto72E«4 Tei. 0723/J

. ten» fls’ microot 17 tocuri, foarte hun. 
ftocar 35TV. preț 139 mitloănelei. neoodabiL Tel. 
0726/743274.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

DUȚ MARIAParastasul de pomenire are loc duminică, 16 ianuarie 2005. 
Te vom păstra mereu în sufletele noastre

râ +1 noxa alăturată Dorobanți, 
etajl/deco-,» j, grese aiarw apometre. 
600 milioane lei. Tel 2/693T” 1021.
• garsonieră, st 42 mp. Boul 22 Dec embrie, 
standard, 800 milioane lei. Tel. 0722/161641, 
0722 258 .1
• urgent ganontort amenajată, cortorizata 
tei roar, Deva zona Pipa. etaj 3. .ret 600 
milioane lei negociabil. Exclus intermediari. Tel. 
0788'455351 — < ’ 5

• vând anuki ghn tină, mașini roluit ilă 
prese hidraulice, ferăstraie mecanii», mașină 
șt.ințM-perforat debita: tablă ni lase.-. Tel. 
0724/410910,0741/175435.
• vând fata tehnologică pentn. bricarea de 
perrtru îndreptaLfasonat îndoftffeRbeton^eL 

0741/ 1435.0724/41091'’
• tend pluguri c e toate tiDurile cent-u tractoare 
de 1a 15 fa 65 CP. Tel. 731494.

A

c'j^n 17 ianuarie se împlinește un an de când moartea TI" nemiloasă a luat pe cel drag dintre noiu
învățător NICOLAE TĂMĂȘANNu te vom uita niciodată. Dacă sufletul tău doarme / Prea devreme m mormânt Z Ocrotește-i ioamae Sfinte: / Pe cei rămași pe pământ.

La mormântul tău ne curg lacrimile ca picăturile de 
ploaie, de dorul tău. Mama, soția și fiul.

Televizoare (48)
Vând terenuri (21)

v/ • W00 mp teren construcții, Hărțăgani, la șosea,

în centru M2WU88 .

• 1000 mp teren, zona Deva la 3 km, bun 
construcție cabană, caSă facilități curent, gaz. 
Tel. 0726/158688
• 120( mp teren intravilan, grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Toțești - Hateg, lângă școală, 11000 
lei/mp, negociabil. Te 12272.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
terț pentru construcții sau agricultură, locali-

f fțaTotești-Hațeg, lângă canton. Tel. 212272. 

mp teren intravilan, capătul străzii
Rosetti, facilități apă, ga curent, 12 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0254/27 2175.
• teren Intravilan în Simeria, 15 euro/mp. Tel. 
0254/262588
• teren intravilan pentru construcție casă în 
Șoimuș, fs 12 m, S1200 mp, facilități gaz, curent 
le poartă. TeL 220269,0748/029058
• teren Mravlan, șosea națională, Simeria ■ 
Petroșani, st 3000 mp, apă, curent, acces tir și 
cumpăr casă zona Simeria, Călan. Ofer maxim 
180 milioane lei. Tel. 0723/882258
■ teren, Mravlan. Simeria cu utilități, pre adu 
construcție pensiune, agrement, locuințe sau, 
depozite, atelier, hale, sere, microferme, acces 
tir. TeL 0745/418932.
■ vând lv parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124
• vând teren iniravfian la șosea iu- edoara, 
apă. gaz, curent, suprafață plană, 6 euro/mp. 
Tel.
• vând teren pentru construi în Archia, 
utilități fa poartă, fs 16 m și loc de casă cu 
consb-uctie. Tel. 0

• vând vacă Brună Maramureș, vârsta 7 ani, 
gestantă 8 luri. TeL 0721/657617, după ora 15.

• telsvtar cotor, stare bună de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 219385.

vinde antene 
satelit aljiide. ri abcnament 24 

ograme românești, e >eț 6.5 milioane 
lei, un an garanție, deplasare șl montare 
gratuită. Tel. 0723/481776,0745/840474.

îmbrăcăminte, mcăitărninte 
articole sport (52)

• vând nane blană nurcă veritabilă, import 
italia, gen mantou, elegant, modern, doșat, 
culoare rrwo roșcat și gri grafit, mărime 44-50. 
Tel 0741/078785.

• -Ană ■rigtoev Arctic in stare de funcționari 
la ă frigorific ă în stei» de funcționare, neg> 
ciabil. Tel 0721/614402
• vând madM de cusut manca K ..Ier seria 
13226610012S05013, perfectă funcționare, preț 
negociabil, vechime peste 100 ani. Tel. 212272, 
0723/732560
• vând tngartaragazSoch'U’i și cuptor de Satu 
Mare, stare bună, preț ’-5 milioane lei, nego- 
clabrl. Tel.lffiK/343093

✓I

“lante și animale, 
agroalimentare (57)

• tend aparate ultrasonice împotriva șoarecilor, 
«■boia ilfor, suorafata acoperită 1200 mp, pentru 
locuințe, spațl comerciale, depozite de alimente 
și furaje, pivnițe, brutării. Garanție un an, Tel. 
0724/410900, Wil/175438
• rtMteMaebuzurwdlnaurfltinois.techime 

' peste 100 ani, perfectă funcționare, 80 euro,
negociabil. Ta. 212272
• tend Sta cu capital ma-crat muM/Je domenii 
ț'e rtt ai materie prin și utilae 1« 
DTOdWritTel. 0721/614402 214269.

socKHat^ cernntat re wnatncu- 
fare și anexa ia CerȘfiaț ale SC Nicu Global. Se 
declară nule.

• itadut canwt asigurări să te pe numele 
Duc Mihaela Canmer e declară nul
• itardM cârmi asigurări sfeiătate pe numele 
Furcă Aurora. Se des ari nul.
• PlMil carnet asigurări sănătate pe numele 
iăsxni'eefil din P^teana. Se declari nul

• pterttal camai asigurări sănătate pe numele 
Luncan Daniel. Se declară nul.
• piardut carnet asiguriri sănătate pe numele 
Luncan Dariei. Se declari nul.

zpiteuutcaiMtasjguiărisă numele 
Popa Dorian Petre Sedsctarinu

Soția Ioana, fiul Doru, fiica Tania, nora Rodica, ginerele Petre și nepoții anunță că se împlinesc 6 săptămâni de la decesul dragului lor
DOLIN VENTILĂSltțjba de pomenire va avea loc duminică 16 ianuarie, ora 12, la Biserica Ortodoxă din Micro 15, Deva.

Te vom păstra met eu în sufletele noastre

t

în data de 16 ianuarie se împlinesc 6 săptămâni de când a plecat dintre noi
UNGUR CRISTIANla numai 30 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace.Părinții, frații, cumnata, cuscrii din Deva.

Decese (76)

anunță cu a-

Familia anunță cu durere încetarea din viață a celui | J care a fost
KREIBIK ZOLTANOorpul neînsuflețit se află depus Ia Capela Catolică din str. Eminescu 1)6 vh. înmormântarea are loc azi, 15 ianuarie, ora 12, la Cimitirul Bejțan Deva.

Dumnezeu să i odihnească în pace.

Soția Dorina, fiul Dan și nora Estera, fiica Daria și ginerele Mihai, fiul Marius și nora Ett# și nepoții
• pierea topitanațit de serviciu pe numele 
SzopoșCSaba. Se declară nulă.

...__ __ transport marfă Deva-Timișoara,
ii-eț Kgociabll, în f xnctv de greutate și volum, 
maximum O -', tone. Tel. 0740/420521.
• etatea tempert marfă, loca' si interjrbai 
cu autoutilitară de 33. tone util'. Duba este 
prevlăitâs cu stendere pentru confecții L 600.1
240,0 23OTel. 229611,0740/953297.
• (Martini amenajări interioare, montaj 
fafantigresie, marmură, baluștri, comparti
mentări, ngips, zugrăveli, șație, tencuieli. Tel. 
0724/410910,0741/175435.
• mndtatnalMinlk orice nivel. Lucrez numai 
cuunsretrelev Fel 0188 250112.

fost un bun soț, tată, socru șî bunic 
BADISTRUIOAN NICOLAEînmormântarea are loc duminică 16 ianuarie 2005, ora 13, de la Capela din str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
■ aii

• tâMr posesor permis cat. B, solicit loc de 
-hiwS cu sau fără autoturism propriu. Tel. 
0721/428288

•SC DanhUe Company SRL Deva, Str. 
Rândunicil nr. 6, angajează personal 
pentru munca la domiciliu a produselor 
tricotate și croșetate și experți în vânza- 
!*a mărfurilor in țară. Relații la înt irin- 
dere și ta tel. 0254'206094,0 " '25811

•wctatate tnmwrtalâ a. rotează inginer 
silvic cu experiență minimă; posesor per
mis cat B disooMbilltate la program pre 
lungit și deplasări. Te 213141,

SIL Oradea angajează, peitru 
depozit Deva, agent comercial și merchan
diser. Informații și depunere CV la tel/fax 
02WM9383, 039/419186

vânzătoare. Condiții: experienți In 

domeniu. Informații la tel. 230036.

•oferim contracte de muncă pentru
.dansatoare - animatoare; Canada, 

Italia, Japonia. Austria, vârsta minimă 
Wăni. Angalăm dansatoare > ănlitia- 

; toare cu carte de muncă tn țară cu sau 
fără experiență. Telefoane 0744/532875, 
0723/185487.

f a va * A W A ■■■P" ■ Dacă vreî cu adevârat ananțal tâti sâ fie remarcați fă If I Ij |ă IU | I A Z A. | !■ J încearcă variantele speciale contra cost. 
" W ■Irlml A I IFIAmTO I tma ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!• vând vacă gestantă 8 luni. Brună de Mara

mureș. Vețel nr. 43, Str. Primăverii. Tel. 237768, 
după ora 16

BS VARIANTE

A

CHEVAR

Anunț GRATUIT

corporație internațională mass-media care deține poziția de /,. ^er Publicarea de ziare și servicii Internet în vestul ▼ * Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș,I4.TGR.V, Caraș Severin, Hunedoara și Satu hfare

Organizator abonamente
Condiții:- cunoașterea foarte bună a Jocalității in care domiciliază;- capacitate de convingere;- seriozitate;■ aDilități de comunicare.

Oferim:- lucru într-o echipă tânără și dinamică,- mediu de lucru profesional și competitiv,- salariu atractiv ta funcție de realizărCV-urile se pot preda personal, până în 15 februarie, la secretariatul firmei în atenția difuzării sau prin poștă pe adresa: Inform Media, 330161, Deva, Bdul. 22 Decembrie,nr 37A(clădirea Cepromin) EMAIL: sorina. sirmai@infor mmedia

■ • chioșcul de ziare de lăngâ
i Comtim;
• chioșcul de ilare din stafia 
de autobus Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 

, Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă

j Alimentara Dacia;
i • chioșcul de ziare Intersecția 
ZatnSrescu B -dul Decebal.

*»«nțwile m pretau zilnic, între erele B și 14 ia sediul redacției șl ae vor publica în 
arici mMMe a cotidianului nostru. Redacția nu iș* asumă reaooiisaoiltbitea pentru conținutul' 
anunțurilor de mică publicitate.



sâmbătă, 15 ianuarie 2005
0 Accident aviatic. Un accident de avion produs în nordul Siberiei s-a soldat cu nouă morți, printre care și viceguvernatorul regiunii Evenks. Aeronava a fost descoperită de echipele de salvare vineri dimineață.
0 Consolată de stilist. Jennifer Aniston e consolată după recenta despărțire de soțul ei, Brad Pitt, de celebrul stilist Chris McMillan, care i-a fost confident de-a lungul anilor. McMillan e cel care a creat pentru Jennifer coafura cunoscută sub numele de „The Rachel".
Voce în Shrek 3

Hollywood (MF) - Actrița Sarah Jessica Parker, din „Totul despre sex”, își va Împrumuta vocea unui personaj din partea a. treia a celebrului desen animat „Shrek”, scrie The Sun.Parter (39 ani) se va alătura astfel actorilor Mike Myers, Cameron Diaz, Ed
die Murphy si Antonio Banderas pentru 
realizarea acestui desen animat. ,Actrița a mărturisit că este nerăbdătoare să treacă de pe platourile de filmare a serialului TV în cele de Înregistrări pentru „Shrek 3”, care va fi lansat în 2007. Cazuri de tetanos în Indonezia

Londra (MF) - Mulți dintre 
supraviețuitorii valurilor 
seismice din Indonezia mor 
din cauza letanosului, o boa
lă rară, dar fatală, care i-a 
luat prin surprindere pe spe
cialiști, scrie The Daily Tele
graph.

Addis Abeba (MF) - Văduva lui Bob Marley, Rita Marley, a spus că ceremoniile Vor avea loc in februarie, festivitățile marcând 60 de ani de la nașterea fostu- lu: ei soț.~.Alte evenimente plănuite în Etiopia pmtru a marca ziua de naștere a lui Marley sunt un festival de film, seminarii și o gală de binefacere. Festivitățile vor culmina cu un concert la Addis Abeba, pe 6 februarie. La concert vor cânta trei dintre copiii lui Marley, Quincy Jones, Baa- ba Maal și Youssou N’Dour.Fundația Bob Marley face demersuri pentru ca ziua de naștere a cântărețului să fie declarată sărbătoare națională în Jamaica, în timp ce numărul celor care doresc ca el să fie declarat erou național este din ce în ce mai mare.

Numeroase cazuri au fost semnalate în Banda Aceh și Meulaboh, la extremitățile insulei Sumatra.Tetanosul, boală practic eradicată în Occident prin campaniile de vaccinare, devenise o raritate chiar și în zonele calamitate. Un medic a declarat că aceasta este cea mai gravă epidemie pe care a văzut-o. Numeroși pacienți sunt într-un stadiu prea avansat al bolii pentru â mai fi tratați.
Mamifer ce se hrănea cu dinozauriFosila descoperită e prima dovadă că mamiferele de acum 130 milioane ani erau carnivore

Concerte, donații și vizite

Paris (MF) - Cercetătorii 
au descoperit în China res
turile a două mamifere, din
tre care unul de dimensiu
nile unui câine, care se 
hrăneau cu dinozauri, ceea 
ce contrazice teoria potrivit 
căreia pe vremea aceea toate 
mamiferele erau miei și in- 
sectivore.Repenomamus gigantîcus, care ar fi trăit în urmă cu 130 milioane de ani, măsura peste un metru lungime și eraniul său era cu 50% mai mare decât al lui Repemomus robustus, cu care era înrudit, afirmă Yaoming Hu, de la Muzeul de Istorie Naturală din New York.Fosila a fost găsită la Liaoning, în nordul Chinei, în apropierea unui R. robustus. în stomacul lui Repenomamus gigantîcus s-au găsit resturi din scheletul unui pui de dinozaur, cu o lungime de
Abraham Lincoln ar fi fost homosexual

Bangkok (MF) - Sting a susținut un concert la Bangkok miercuri și a donat 20.000 de dolari victimelor valurilor seismice. Sting (53 mii) a fost primul cântăreț străin care a concertat în Thailanda după tragedia din 26 decembrie.Militant activ pentru drepturile omului și protecția mediului, Sting Va cânta și în Malaysia și India. El speră să poată strânge un milion de dolari australieni cu ocazia unui concert, pe 10 februarie.Celine Dion va susține un concert special la Las Vegas pe 8 mai, când speră să strângă un milion dolari pentru UNICEF.Paul McCartney și soția lui au donat 1,9 milioane de dolari organizației International Rescue Committee, care îi va folosi pentru ajutorarea victimelor valurilor seismice din Oceanul Indian.

New York (MF) - O nouă 
biografie a lui Abraham Lin
coln face vâlvă în Statele 
Unite, susținând că cel de-al 
16-lea președinte american 
ar fi avut o slăbiciune pen
tru bărbați.„The Intimate World of Abraham Lincoln”, scrisă de C.A. Tripp, a provocat o dezbatere în rândul biografilor și istoricilor,

Gazdă la Grammy
Los Angeles (MF) - Cântă

reața și actrița Queen Lati- 
fah a fost aleasă să prezinte 
cea de-a 47-a ceremonie a 
Premiilor Grammy, cele mai 
importante din industria 
muzicală americană, care 
vor fi decernate pe 13 febru
arie la Los Angeles.Queen Latifah va interpreta și o melodie de pe cel mai nou album al ei, „The Dana Owens Album”, care concurează de altfel la categoria cea mai bună performanță vocală de pe un album jazz.Rapperul și producătorul Kanye West este marele favorit al ediției de anul acesta, fiind nominalizat la zece categorii, printre care aceea pentru cel mai bun album al anului cu „The College Dropout”.Alicia Keys și Usher au fiecare câte opt nominalizări. Ray Charles este nominalizat postum la șapte categorii, Green Day la șase, iar Norah Jones, Loretta Lynn și Prince au câte cinci nominalizări.

Vaccinarea antitetanos este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire abolii, deoarece după apariția simptomelor rata mortalității e ridicată. Dar în Sumatra îngrijirea medicală primară era o problemă chiar și înaintea valurilor seismice.Specialiștii susțin că dezastrul a creat condițiile perfecte pentru apariția tetanosului, o formă de otrăvire a sângelui. Mulți oameni au fost răniți de resturile aduse de valuri, iar apoi tăieturile minore s-au infectat de la apa murdară.Până acum s-au înregistrat în Banda Aceh peste 40 de cazuri confirmate, dintre care 20 de decese, iar la Meulaboh șapte cazuri și cinci decese, însă pa- cienți bolnavi de tetanos soseăc în fiecare zi la spitale.

Fosila comparată cu scheletul unul Insectlvor tasmanlan. (Poro: epaj
■ > < (■,■aproximativ 14 centimetri» pre- care a devorat dinozaurul avea cizeazâ revista Nature. Animalul o lungime de 50 de centimetri.

însă sexualitatea lui Lincoln era de mai mulți ani în discuție, în cartea sa, Tripp sugerează că Lincoln, președintele care a abolit sclavia în America, a avut relații intime cu mai mulți bărbați înainte, dar și după căsătoria sa cu Mary Todd.în tinerețe, Lincoln a împărțit patul timp de patru ani cu prietenul său Joshua Speed, și a făcut același lucru mai târziu cu 

După Yaoming Hu, aceste două mamifere se hrăneau cu plai '' te și cu came, iar dinții și man dibulele lor erau destul de puternice pentru a prinde și ucide prada.Până în prezent, despre mamiferele de pe vremea dinozaurilor se credea că aveau dimensiunile șobolanilor, erau insec- tivore și nocturne. Cel mai mare mamifer cunoscut era R. robustus, care avea dimenisiunile unei pisici.Aceste descoperiri constituie prima dovadă directă că unele mamifere contemporane cu dinozaurii erau carnivore și se hrăneau Cu vertebrate miri, inclusiv pui de Jiuozaur, sublini- Hu.„Credem că existau anumitemamifere marijCMa-feoeau concurență dinozaurilor pentru hrană și teritoriu”, adaugă Yaoming Hu.
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una din gărzile de corp prezidențiale, de fiecare dată când soția sa nu era acasă, afirmă autorul noii biografii. Mai mulți sceptici arată însă că acest obicei era foarte răspândit în Jurul anului 1800, din motive practice, legate-. - de lipsa Încălzirii și â saltelelor confortabile.Tripp, care a murit în mai 2003, și-a petrecut zece ani studiind viața lui Lincoln.
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