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0 Senatorul Viorel Arion (PNL) va avea 
un birou parlamentar în municipiul Deva. 
Spațiul pus la dispoziție de Consiliul Lo
cal se află în Piața Victoriei, la parterul 
blocului 5. (M.S.)

Vremea se va menține rece, izolat se 
vor semnala ninsori slabe.

0 Cinci indivizi din Aninoasa au furat de 
la Exploatarea Minieră din localitate 157 
metri de cablu din cupru. Aceștia sunt 
Octavian B., Costel P., Laurențiu S., Mi
hai T., și Gabriel C. Valoarea cablului 
este de 136 milioane de lei. (V.N.)

Ieri dimineață, autobuzul groazei a ucis cinci oameni și a rănit alți opt, din care patru 
au fost internați cu multiple traumatisme la Spitalu Județean Deva

va, polițiști și un echipaj de 
descarcerare al Grupului de 
Pompieri „Iancu de Hune
doara”. împreună au reușit să 
scoată morfii și victimele din au
tobuz. Din primele cercetări 
reiese faptul că șoferul auto
camionului, loan Enache, de 34 
ani, din Vărzești - Argeș, a de
rapat și a acroșat autobuzul. 
Oboseala și neatenția la volan 
au cauzat producerea acestei 
tragedii. Zp.3

dent. Acesta se deplasa, ieri 
dimineață, In jurul orei cinci, 
din localitatea Lăpușnic, spre 
Deva. La un moment dat, ajuns 
în localitatea Brîznic, a fost 
acroșat de remorca unui auto
camion. Cinci oan„ ni și-au pier
dut viața, iar unul dintre aceștia 
a fost decapitat. La câțiva metri 
<țe autobuz erau capul și inima 
unuia dintre cei decedați. Un 
adevărat masacru. Circulația a 
fost oprită timp de patru ore.

Ai fost sau ești victima unui CUVÂNIIH abuz? Ai dovezi că au- 
**’’Tfflortoritătile ti-au făcut o ne
dreptate? 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 
vom încerca împreună să găsim o soluție 
pentru problemele tale! Ne găsești și la 
numărul de telefon: 211275. (L.G.)

Coloana de mașini a depășit 
cinci kilometri.
Oboseala și neatenția, la 
volan

La câteva minute de la pro
ducerea acestui accident, un lo
calnic, lângă casa căruia s-a pe
trecut tragedia, a anunțat se: vi
ciul de ambulanță din Ilia. 
Aceștia, odată ajunși la locul ac
cidentului și constatând gravi
tatea cazului au chemat în aju
tor echipaje ale Ambulanței De-

Briznic - Cinci morți, pa
tru răniți grav și alți patru 
oameni care au scăpat cu 
răni ușoare. Acesta a fost bi
lanțul unul tragic accident 
petrecut ieri, in localitatea 
Brîznic.

Un autobuz ce transporta an
gajați ai Termocentralei Mintia 
a fost implicat in tragicul acci-
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Deva (I-J.) - Afișele de genul 
„Firma are dreptul de a-și selec
ta clientii” va deveni istorie. 
Potrivit OG 137/2000, „constituie 
contravenție refuzarea accesului 
unei persoane sau al unui grup 
de persoane la serviciile oferite 
de- hoteluri, teatre, baruri, dis
coteci sau orice alți prestatori de 
servicii, indiferent dacă, sunt în 
proprietate privată sau publică”. 
De ordonanță n-a prea ținut ni
meni cont, însă acum, ea va de
veni obligatorie. La Hațeg, pa
tronii locațiilor vizate spun că 
orice ar prevedea legea, dacă le 
intră Un client recalcitrant, beat

credere, oricum nu var tine cont 
de nici o ordonanță. „Cine iși 
permite să-și riște banii și repu
tația servind dienți care se com
portă sub limita decentei?”, 
spune Ioan S., patron, Călan. Pe 
de altă parte, clientii spun că pa
tronii nu respectă legea nici 
atunci când e vorba de copii care 
foc prea multă gălăgie: „Am fost 
la restaurant cu copiii care au 
trei ani. Pentru că mi-au fost 
copiii gălăgioși, nj s-a cerut să 
părăsim restaurantul pentru că 
deranjam clientii”, spune Alexan
dra Stănescu, Deva, Legea este 
Insă lege și, se part, din ian» rV¥V «a. <•_
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EtExeairțfo anunțată. Gruparea Ansar 
al-Sunna anunțat, joi, că a asasinat un 
cetățean britanic șl unul suedez în Irak, 
potrivit unul comunicat publicat pe un 
site Islamist. Armata Ansar al-Sunna 
,a răpit doi agenți care lucrau pentru 
serviciile de informații ale forțelor necre
dincioase în regiunea Ball” șl i-a execu
tat, potrivit comunicatului.

a Opriți la saattă. Ambasadorii Rusiei 
șl Ucrainei la Chișinău au fost împiedi
cați de autoritățile moldovene să ajungă 
îh Transnistria, pentru că nu solicitaseră 
peru tisul de acces îh zonă. Ambasadorul 
rus, Nicolai Reabov, și cel ucrainean, 
Ptotr Gealei, urmau să se întâlnească 
joi cu Igor Smlmov, liderul separatist de 
la Tiraspol.

Kxpkwds îiBasra
Basra (MF) ■ Un irakian a murit și no

uă nriUtari britanici au fost răniți ta ex
ploda unei mașini, ta feța unei baze mili
tare dta apropiere de Basra, se arată In
tram bilanț publicat, ieri, de armata bri
tanică.

Unul dintre militar ii britanici a fost 
evacuat ta Kuwait, ta timp ce restul victi
melor au primit îngrijiri medicale la baza 
Shuaiba, ta feța căreia a avut toc explozia, 
joi, ]« ora locală 16.20.

Martori aflați la fața locului au decla
rat că explozia a fost provocată de o mași-

Agenția britanică Press Association a 
anunțat că o grupare care susține că are 
legături cu rețeaua al-Qaida a revendicat 
acest atentat-staufiigaș, comis pentru a 
răzbuna relele tratamente aplicate de mi
litarii britanici deținuților irakieni.

Situația din regiunea Basra a fost rela
tiv calmă ta ultimele luni, însă rebelii 
au amenințat că vot comite atentate pen
tru a perturba alegerile de la 30 ianua-

(Foto: EPA)

Investit pentru al doilea mandat
în discursul său inaugural, Qaor'e W. Bush e promis „sfârșitul tiraniei” în întreaga lume

Washington MF, - Preșe
dintele american, George W. 
Bui ih a fost Investit, joi, Ia 
Washington, Iii L > Capito- 
Itatal, iHintim cel de-al doilea 
nu- i ta Casa Albă.

Alături de George W. Bush 
s-au aflat soția sa, Laura, fiicele 
sale și părinții, săi, fostul cuplu 
prezidențial format de George și 
Barbara Bush.

Cu câteva minute înainte, vi
cepreședintele Dick Cheney de
pusese, la rândul său, jurămân
tul, ta cadrul ceremoniei la care 
a asistat întreaga lume politică 
de Ia Washington.

Fostul președinte democrat 
Bill Clinton și soția sa, Hillary, 
secretarul de Stat ta exercițiu, 
ColmPo^elL precum și sucpesor protestatari.

. rul său. Condoleezza Rice, guver-

ceștia figurând și câteva mii de

rul său. Condoleezza Rice, guver
natorul Californiei, Arnold 
Schwarzenegger, dar și adversa
rul democrat al lui George W. 
Bush la alegerile prezidențiale 
din noiembrie, John Kerry, au 
fost prezenți Ia ceremonie.

Circa 500.000 de persoane au 
asistat la ceremonie, printre a-

Zonă perfect securizată

întreaga zonă din jurul Capi- 
toliului și a Casei Albe a fost 
securizată, iar mai mult de 100 
de sfrăzi au fost închise circula
ției.

Circa 6.000 de polițiști și 7.000

i să ofere sprijin și să susțină miș
cările și instituțiile democratice, 
ta tonte țările și ta toate socie
tățile, pentru a pune capăt tira- 

; niei ta Întreaga lume”, ă spus 
președintele american.

„Am devenit conștienți de
*>*<««»’«•»• «abat•««•••«*•««••

Atâta» Statelor 
Dtate.aste ai ofere 
sprflta și să sus- 
tină mișcările și 
tettitBțm* domn, 
entice, în toate 
pârtie.
teora W. Bum

de memon ai personalului mili
tar auBHH^BiHcuritatea, lm- 
preună. cumâratmăr neprecizat 
de membri ai serviciilor secrete.

Președintele american, George 
W. Bush, a promis că va pune 
capăt tiraniei ta lume, sublini
ind că supraviețuirea libertății 
ta SUA depinde de consolidarea 
acesteia ta celelalte țări.

„Politica Statelor Unite este

Prima vizita a președintelui: la Chișinău
Ieri, Băsescu și Voronin au adoptat o declarație comună

Chișinău (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a sosit, 
ieri, la Chiștaglu, pentru o 
vizită de o zi, Ia invitația 
președintelui Republicii 
Moldova, Vladimir Voronin.

vulnerabilițatea noastră și am. 
descoperit sur&sie zate/ccte tm*K 
profunde", a subliniat el, făcând 
referire la atentatele de la 11 
septembrie 2001, considerata de 
președintele american drept „o 
zi de foc”.

George W. Bush a fost reales 
la 2 noiembrie 2004 de către 50,8 
la sută dintre americani, pentru 
un nou mandat de patru ani.

Ultimatum expirat
Bagdad (MF) - Ultimatumul de 48 de 

ore acordat autorităților de la Beijing de 
răpitorii celor opt cetățeni chinezi a expi
rat joi, însă deocamdată nu există nici o 
informație despre soarta ostaticilor.

Ambasada chfoeză din Irak a refuzat 
să tacă orice comentariu pe această temă.

Anterior, agenția China Nouă a anun
țat că mai mulți diplomați chinezi de la 
Bagdad discută cu Harith al-Dhari, preșe
dintele autoriății religioase sunnite, care 
a facilitat eliberarea a șapte ostatici chi
nezi în aprilie, dar și a altor cetățeni stră
ini.

Autoritatea religioasă a refuzat să co
menteze această informație.

Răpirea celor opt cetățeni chinezi a fost 
revendicată, la 18 ianuarie, de brigada 
Nuamaan a Mișcării pentru rezistența is
lamică, într-o Înregistrare video difuzată 
de postul de televiziune Al-Jazeera.

Șeful statului român a fost în
soțit de ministrul de Externe, 
Mihai Răzvan Ungureanu, de 
consilierii prezidențiali Andrei 
Pleșu, Adriana Săftoiu și Theo
dor Stolojan și de consilierul de 
stat Ileana Ilinoiu.

întâlnirea tete-a-tete dintre 
președintele României și Repu
blicii Moldova, Traian Băsescu 
și Vladimir Voronin, a durat cir
ca o oră.
aa __ ■■ A

Șeful statului român a fost în
tâmpinat în fața Președinției de 
către Vladimir Voronin. Ceremo
nia oficială a primirii a avut loc 
pe treptele Președinției.

Președintele Traian Băsescu 
a declarat, la finalul convorbiri
lor cu președintele Vladimir Vo
ronin, că România va fi cel mai 
puternic avocat al Republicii 
Moldova pentru integrarea în 
UE și că nu va permite niciodată 
ca această țară să fie șantajată 
pentru energia electrică.

Republica Moldova și Româ
nia vor intensifica relațiile în 
vederea realizării obiectivului 
strategic al ambelor țări de a 
adera la UE, fapt ce include con-

■

sultări politice intre instituțiile 
relevante, precizează declarația 
comună adoptată la Chișinău de 
președinții celor două țări,

Conform acestui document, 
președintele Republicii Moldova 
Vladimir Voronin și președinte
le României Traian Băsescu s-au 
pronunțat asupra necesității uti
lizării eficiente a potențialului 
de colaborare bilaterală și multi
laterală și în vederea promovării 
implementării standardelor și 
normelor internaționale, a valo
rilor europene, consolidării se
curității europene și regionale, 
precum și a dezvoltării relațiilor 
între ambele state, in cele mai 
diverse direcții.

Precauție ta Guvern
București (MF) - Pre

mierul Călin Popescu Tări
ceanu a afirmat, joi seara, 
la o emisiune a postului 
Realitatea TV, că i-a rugat 
pe membrii Guvernului să 
fie extrem de precauți față 
de anumite grupuri econo
mice care au beneficiat, în 
trecut, de sprijin politic și* 
care încearcă și în prezent 
să obțină acest sprjjin.

El a arătat că există de
mersuri în acest sens pe 
lângă Guvern, pentru obți
nerea unui nou sprijin po
litic pentru afacerile pro
prii din partea unor gru
puri economice, &r& a no
minaliza cine anume.
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Morți intram atentat în
Beijing (MF) - Un atentat cu 

bombă comis, joi, într-un auto
buz care circula în regiunea chi
neză majoritar musulmană Xin
jiang s-a soldat cu 11 morți și 
șapte răniți, a informat, ieri, a- 
genția China Nouă.

Autobuzul, care se îndrepta 
spre localitatea Wusu din nordul 
provinciei Xinjiang și avea 19 
persoane la bord, a fost distrus 
integral de explozie, produsă ta 
cabina șoferului.

Șeful poliției din Xinjiang a 
declarat că este wba de o explo
zie criminală, însă nu a atribuit 
de tgrația teroriștilor.

înainte <le explozie, un bărbat 
și o femeie, cu vârste de circa 
20-25 de ani, au coborât din au-

tobuz, în timp ce un bărbat de 
50 de ani a urcat în mașină, a 
vând asupra lui un sac de pânză 
neagră, a adăugat șeful poliției.

Patru dintre răniți sunt mem
bri ai minorităților naționale, in
clusiv o femeie însărcinată.

Doar două dintre victimele 
exploziei au putut fi identificate, 
un kazah și un chinez Han.

Autoritățile chineze îi acuză 
în mod frecvent pe separatiștii 
uiguri din Xinjiang pentru acte 
de terorism, mai ales după aten
tatele de la 11 septembrie 2001. 
Organizațiile uigUre din străină
tate au respins aceste acuzații.

Numărul atentatelor din re
giune s-a redus de la sfârșitul 
anilor 90.

TELEFOANE REDACȚIE:
TaL 0254-211275, 212157. 
f«218061

I* 211275
RECLAMA: 211275
MCAMJSUQTATE: 212157

Abonamente lunar la Cuvântul liber valoraazl
50.000 de IU plus taxe pocale ;l se poete 

faa prin intermediul factorilor poștali, la ofici
ile patele din teritoriu sau la sediul redacta

prMnd 
difuzarea 
ziarului' la 
telefonul 
211275

Director: Conul Poonar
Redactor sef : Adrtan SUgoan
Datatori: Vioria Roman. Valentin Neagu. Ina Jurcono, Clprian Marin jț, clara Pls, Damel I. lancu, Raluca

■ IOWKU, Sanda Bocaniciu. Loredana Leah. Mihaela TSmaj, Tlbeilu Strai
MetșportK Traian Mânu
Taltarertectort Codruț» Goța, Adia Kurta. luKana Terța

"ti: Alia Negru, Luiza Marinul



sâmbătă, 22 ianuarie 2005 CUVÂfflUL ACTUALITATE / 3
i

El Campioana mondială la săritura în 
lungime, Marieta llcu, ar putea fi noul 
director al Direcției pentru Sport 
Hunedoara. Anunțul a fost făcut într-o 

*. emisiune televizată de către președin- 
> tele organizației județene PNL 

Hunedoara, Mi reia Muntean. (M.S.)

El Salonul Albastru al Primăriei Deva va 
găzdui astăzi, de la ora 11, sărbătorirea 
a 15 ani de la înființarea organizației 
UDMR. Cu această ocazie se vor acorda 
diplome de excelență și plachete oma
giale reprezentanților societății civile și 
al cultelor maghiare din județul 
Hunedoara. Manifestarea este organi
zată de luliu Winkler, președintele UDMR 
Hunedoara, ministru - delegat pentru 
Comerț. (I.J.)

Imaginile accidentului, parcă desprinse dintr-un film horror

Teiecablna și Cetatea 
Deva vor fl nominate

Deva (M.S.) - Traseul telecabinei și 
Cetatea Devei vor fi iluminate exterior, 
investiția fiind aprobată în ultima ședință 
a Consiliului Local Deva. Proiectul adop
tat de consilierii locali face referire și la 
stația de pornire a telecabinei, precum și 
la zona aflată în vecinătatea acesteia, mai 
ales că se impunea o investiție pentru ilu
minatul public.

în vederea începerii lucrărilor, compar
timentul de specialitate din cadrul 
Primăriei Deva a întocmit un studiu de 
fezabilitate, potrivit căruia, investiția ar 
urma să coste 4,75 miliarde lei. Sumele 
vor fi suportate de la bugetul local.

Cu toate că proiectul de hotărâre a fost 
aprobat de către consilierii locali, modul 
de redactare a stârnit numeroase critici în 
cadjțul ședinței. Consilierii au fost 
îfieefrîTftMWiți de faptul că în expunerea de 
motive nn au fost prezentate suficiente 
detalii tehnice, iar formularea documen
tului a avut câteva scăpări de nuanță, dar 
apreciate ca importanțe pentru calitatea și 
acuratețea hotărârii de consiliu. ’ '

MlHAELA TăNIAȘ

E4MML: mihaela.tamas@lnformmedia.ro

Brîznic - Cei care au avut 
nenorocul să vadă accidentul, 
vor fi marcați mult timp de 
acum încolo de acele scene 
de groază.

în cabina TIR-ului

pot* întâlnite și pe prtnd- 
rutiere de pe raza localităților 
»- Hațeg - Petroșani -Vulcan

care să plec

Lucretia Bolin

„Așteptam la stopurile de la 
gară o mașină sau un autobuz cu 

la Dobra. La un 
moment dat a 
oprit autocami
onul de Argeș, 
care mergea spre 
Timișoara și am 
urcat. Șoferul 
era împreună cu 
fiul său și 

povesteau amândoi. Ajunși în 
Brîznic, la un moment dat, am 
văzut că din față venea un auto
buz și șoferul a derapat, a încer

loan Cozma

Șocant a fost și 
pentru polițiști

Deva (M.T.) - După ce au 
văzut masacrul petrecut ieri 
dimineață, la Brîznic, nu doar 

martorii oculari 
au fost șocați de 
cele întâmplate, 
ci și polițiștii. 
Comisarul șef al 
Serviciului 
Poliției Rutiere, 
loan Cozma, 

declară: „Se pare că accidentul 
s-a produs din cauza neatenției 
și oboselii șoferului care con
ducea autocamionul. Am con
statat că viteza cu care circula 
acesta a fost de 50 de kilometri 
pe oră. Nu viteza a fost factorul 
produ cerii acestui accident. 
Șoferul nu a mai reușit să 
redreseze mașina și a acroșat cu 
remorca autobuzul. Așa ceva nu 
am mai văzut niciodată, este 
înspăimântător”.

cat să-I evite, dar nu a reușit. 
Din acel moment nu mai știu 
nimic, am leșinat. Din câte am 
văzut eu nu a adormit pentru că 
stătea de vorbă cu fiul lui. Dar 
cine știe, poate că a ațipit, venea 
de la drixp lun8 ȘÎ era obosit", 
declară pasagera autocamionu
lui, Lucreția Bojin, din Deva

țipete de durere
„Cred că era cam în jurul orei 

cinci. Am auzit o bubuitură și 
am ieșit afară. Un autobuz era 
lângă gardul 
meu. Am ieșit în 
stradă și ima
ginile care le-am 
văzut au fost 
cutremurătoare. 
Bucăți de carne 
împrăștiate 
peste tot, urlete

■< *

loan Bogdan
și țipete de 

durere. M-am întors repede în 
casă și am anunțat Serviciul de

5 morți și
Brîznic (M.T.) - Cei care 

și-au pierdut viața în acci
dentul de la Brîznic erau 
în mare majoritate, anga
jați ai „Termocentralei” 
Mintia.

Au plecat de acasă la servi
ciu, dar nu au mai reușit să 
ajungă. Necruțătoarea moarte 
i-a pprit din drum.

Dorin Săliștean avea 34 de 
ani, era necăsătorit, din 
localiatea LăpUgiu de Sus, 
Iosif Lupșa, de 40 ani, din 
Lăpușnic, acesta avea în 
întreținere patru copii 
minori, Ceilalți trei bărbați 
care și-au pierdut viața sunt 
Roman Farcaș, de 56 ani, pro
fesor, din Lăpușnic, Marcel 
Marina, de 41 ani, din comuna

Ambulanță, Hia. în aproximativ 
15 minute au fost aici. Pentru că 
oamenii erau mult prea grav 
răniți i-au chemat în ajutor și pe 
cei de la Deva. Așa ceva nu am 
văzut în viața mea, atâta groază 
și suferință umană”, spune loan 
Bogdan, localnic.

Inima pulsa încă...
„Veneam cu autocarul din

spre Sibiu. Colegul meu, care 
conducea, frânează. în fața noas
tră, pe șosea erau împrăștiate 
niște fiare. Am văzut și camio
nul, dar nu am realizat, în primă 
fază despre ce este vorba. M-am 
dat jos din autocar cu gândul să 
dau la o parte ce era în drum. 
Când am vrut să pun mâna pe 
un fier, să 11 trag la o parte, în 
acel moment m-am blocat. Am 
văzut o inimă care încă pulsa, 
într-adevăr scene de groază”, 
spunea șoferul unui autocar.

Dobra, cu doi copii minori în 
întreținere, și Simion Pogan, 
de 48 ani. Celelalte opt vic
time, printre care și șoferul 
autobuzului au fost tran
sportate la Spitalul Județean 
Deva.

Patru dintre cei opt au fost 
grav răniți și internați la 
secția de terapie intensivă. 
Iuliana Dancu, de 55 ani, din 
Deva internată cu traumatism 
toracic și fracturi costale. 
Miron Finișel, de 56 ani, din 
Abucea, este internat cu trau
matism cranio-cerebraî 
deschis, Ștefan Josan, șoferul, 
în urma unei operații i-â fost 
scoasă splina. Romi Șoica, de 
29 ani, a ajuns la spital cu 
fractură de femur stâng.

„Accident de 
munca”

Deva (M.T.) - în urma 
accidentului de la Brîznic, 
directorul Termocentralei 

Mintia, a 
declarat că 
este conside
rat accident 
de muncă. 
„Familiile

Victor Valda celor patru 
persoane decedate vor 
primi ajutor pentru înmor- 
mâtare, iar în cazul celor 
cu o sitfiâ^mai. precară, 
care au avut în îngrijire 
mai mulți copii, vom face 
angajări din rândul lor. 
După acest tragic eveni
ment au fost trimiși la spi
tal, Unde sunt internați cei 
patru angajați, și medicii 
firmei”, afirmă directorul 
Termocentralei Mintia, 
Victor Vaida.

loan 
Demeter

Urgență la ora șase 
dimineața

Deva (M.T.) - Ambulanțele 
pline cu răniți ai accidentului 
de la Brîznic, au ajuns în jurul 

orei șase la 
Serviciul de Ur
gență âl Spitalu
lui Județean 
Deva. Aici, medi
cii de gardă au 
preluat Victime
le, iar după pri

mele intervenții, cei grav răniți 
au fost trimiși la secția de Tera
pie Intensivă. „Au venit la ur- 
gență opt persoane, dintre care 
patru cu traumatisme graves 
Ceilalți patru au fost ușor răniți 
și nu a fost necesar să fie inter
nați. Starea celor internați est| 
sub control și relativ bună. Au 
fost stabilizați din punct ,dg 
vedere hemodinamic”, declari 
directorul Spitalului Județean 
Deva, Ioan' Demeter.

mailto:mihaela.tamas@lnformmedia.ro
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TV* Sport Me*

H(*MASUA,19M)(re- ! MOitaMștgMbrtihi
MOCcplMI 

mOMNMlMMiHan»- -—-■
IBte Moților Vod:

Owries Adler, Jack An- i

IO00 htațre* și stata
Hțaventuri, SUA, 2001) 

" o

•I

4

£-

1

t

1(kff Moșul Hsny (conta*
OSUA.1993) 

1030 (tapate 2525 (ani- 
SUA,2«1)Cu: 

Gk» Torres. Victori* 

itMs jwwntr îwy 
1136 Omoatolnteo pastilă 
1130Mwh 
12:15 hamate 
12S MV Sport. 
ÎMI Premiilor

Globul dl Aur 2005 
1530 O lume tfcpirutl 
1630 Un sabatic la New 

VtokVfl («unturi, SUA, 
2003) 

1730 lagan* riMoMoM 
«(aventuir, SUA. 1996) 

1930 Jtirife ProTv. Sport. Vre-4
l

D.
<

J

i

» 
I

t

I 
I 
1
I

MO Camewto (comedie, 
□SUA, 2002)

MB Mm (dram*. Studia,

^tikemon, hrterr 2 con— 
swtoci (animații. 
Japonia, 1999). Vod: 
Vlironica Taylor, Rachatl 
lib, Eric Stunt, Ikui 
QcfanL Rigla: Kunihlko

1
4

1

I

i

: 13:15 Dot regufi ilBtol» Cu 
HJohn fatter. Kuta Segal > 

KMtyCuoco 1
; 13MMMMm«u

v
j
t

TrflDItalMIte rwntata 
mMnngoiK 
MDMMtiMX 
M0 Ota noul ■ An 

1030MMÎIIF

undo redată vă vs 
diivMI 
troanllk|MaHvle 

seiftuass 
w itaJuffn* 

1130 Motor 
IlMVNMnMMI 
1230 Momente cu tan 

Hooper Cu: Norm Mac
donald, Penelope Ann 
MfHer, Brian How fa- 
ala; W Kemp, Nonn 

1730 Via Sacra. Din sum» > M* \
Quo Vadh. Cna- tor | !2MlMM|lfiltaUUMn 
mthfipiflgiMul : -*
craffyialltotra pita 

m. falei ilar mal 
ales simbolici a tart 
zkfirisacr Vjtlcet 
CateomlMli Mnailirt 
Sebastian șlBIserici 
Domini Quo Vadls

1830Mkacole 
1930 Cutoarea puim

flfllSibllM. Sabrina Spall- 
^Bman, 0 adofeswttl de 

16 ani, Hă de la 
mltușll» al, Hilda șl Zel-

0630 Apropo TV 0930 Film 
serial: Pokemon (r) 0955 A-,... 
propo de... fllme 1030 Paris, In 
PaforaHotel 01155 Apropo Tr 

nw... mtedtabta 1200 Filmdo

cumentor: Fața neștiută a Ter-
i rel (r) 12)55 Apropo de...
î vedete 1330 Spitalul da ur-

luare)

kw MwW Dnramin
B (reluare) ■ 

iTafaahopplM 
I Amor mal. Cu: Adela 

Noriega, Mauricio Islas, 
Fsmsndo Colunga, He
lena Rojo, Julio 

Mamân, Emeflo La- 
guardla 
TaMcootoo 

10:15 Amor ra*l 

1130 IT* 

11:

’ 13K V rrtglNor

1 1335 Aotm ana 
uaTatevtofaMfa fBrtto

varkȘjIiir^fuhpri- 

aton bun *
• 1530 Awnturiln

Vl-a

t 16^5 JumatTVR. MMo. ;
! 1730^H5aai. Din sumari ■

de.. mutici 1430 kstifcn Tivi 
episodul 131430 Rkn docu

mentat 1330 Descoperii Ro
mânia iâwvfeuriami 

1655 Apropo de... filme 1730 

Bătrânul șl marea (dramă, 
SUA, 1958) 1930 ta jurai lu

mii: Schițe dh Belgia 2030 

CUI l-e frica de Virginia Woolf? 

22:15 Sub pământ SRU episo
dul 7 23:15 Him serial: Oz - 
închisoarea federală. 00:15 

Cui i-e frică de Virginia Woolf?

MTIticu' 
2003),

Murphy, Jaff 
Gulin, Store Zahn, 
Raglna King, Khamanl 

ttiisiiwemeds război 

□ (dramă, SUA, 2002) 
1455Mw«dMilnHbFoaF* 

nlm Mastic, SUA, 
1990) 

1&40Mblun« do 2 
rafacțluna, SUĂ, 2000). 

ifa4l Caimrirta (comedie, 
filSUA, 2002). Ctf Jennifer 

Lopez, Ratoh Flam», 
Natasha Mehatdson, 
tenta Tucd. Frances

Conroy

31 stashepptofl
30 Extravaganta Anastasia 
® (reluare) 

1230 Peri tMH MbH. 
1430 PWca s*Hdk Cu:

B Martens Favela 
1530TeM»pptng
ISiffi Piduraa niartmati®Cu: EdhhGonzHaz 

1730 Povratiri

i 
î 
|

i

-.?■ 
t 
a 
i

Al vCuoco

ISJumte (comedie, SUA, 

1991). Jeannie jFa cres
cut ftol singură 
deoarece soțul el, 
— ~..A as—L.——

a tony ie 
era plecat tntnomWuno ; 
secratllnqiațta. 

Ikfa ■ mllilo hL . 
ft^totl' M;

Me- 

! MO 
, Itteis-- MfațaM 

; IKOO QbMMDte; Sport Me-

A

I
4
4
1
4
«

tto

too

<1 (acțium, SUA. 
Cu: Jean-Ctade 
amme, Pat Mori

ta, Danny Trejo, 
Gabrielle Fitzpatrick, 

. Lariy Drake, 

m UM* dubli (acțiune, 
OSUA, 1995) Cu: 

., Mandingo Wanior, 
' Braford Tatum, David 

. Huggins. Harley Cordell 
Stede Randall), 0 

ost agentă din forțele 

Mcfa este nevoită 

să se retragă dintr-un 
motiv mai puțin 
obișnuit.

Sfl5Hiiiiul(acttan*,SUA, 
131999) Cu: Jean-daude 

Van Damme, Pat 'Mori-

a. im 
tef Gabrielle Fitz- 

. patrick, Larry Drake (re
luare)

2:15 ȘtHe ProTV. Sport. 
' Vremea (r)

3S15 Luptă dublă (acțiune, 
‘ ISUA, 1995) Cu: 

S,'" Manterrr1 Warrior

4 
H 
$
J 
-i

§

.«

Emislun* dsdlvwtis-Mro- ;
I
I

; I
I

■ t
«

* 
%
»

.1

1 ¥>"**-__________■_____
! W Costanzo, Drea De Mat-

â
I
i

i
)
3
I
3
Î
I
<
3
1

TENA 1 DEVA
11.00-12.00 Emisiune diver

tisment: Verde de Paris 

12.00-13.00 Emisiune: 0 fe

mele de nota 10

1755 VMM* da arad
1830 GltUtes, Cu: Ssul

BUSS», Dolores Heredia, 

Manolo Cudona

Numd Iubim, cu:
;' ori Dănllă, Alexan- 

A 'dru Pasadopol, 
îwtta* «lăvoranu, 

Neagu, Iurte

MffltHltoMlifcBWaWir. 
-435UA, 1992), CuiWWm

jjMastamtonto, Mckey 
S ' ’Route* 

«ButtMNvtor. Sport M*-
■0
jorguitarțthriltaSUA. 
2004) Cu: Michael Pare, 

' 1 Sandra Hess, Daniela 

N ne. Doi agențl CIA 
y ml trimiși la București, 

Romlnta, să rezoNe un 
V 7%*Z de răpire. Dv«l<fe- > 

școpora maun mxpnc- $ 
abila. Un gaigui rău, > 
Hespe care se credea J 

-ă e mort șl hgropdt 
este adus la viață și ‘ 

este mai răzbunător ca '

H OnCaDu.
23uObservator

Sport
Ml 1 Im llnadafă

statal 4 - Josy
Ai i carto. Cti: 

p ■ Matt Leblanc, Paulo

EUROSPORT
t 13:45 ScW alpin. Cupa 

Mondială, la Maribor 

14K)0Schl mtpin (upa
Mondială, la Maribor 

15:00 Blation. Cupa Mondi
ală, la Antholz, Italia - 
Feminin, sprint - LIVE 

16:45 ComblnMa nordică.
Cupa Mondiala, la 

Litberec, Cehia 
17:15 Snopkar. Openul Țării 

Găflfor, la Newport- 

Semifinale - LIVE < 
19K» Bob. Cupa Mondi

ală, la Torino, ifaite - 
Bob două persoane 

20:00 Sărituri cu sdrlurfle.
Cupa Mondială, la 

Neustadt, Germania 
21:00 Snooker. Openul Țării 

Galilor, la Newport - 
Semifinale - LIVE 

, 23:00 Snooker. Openul
™... ... r’-IMfipkta* la New-
• ?rge!ka Rivera, Jorge A ■ put - -SerHfinale 

alinas, Alejandra Bar- ; 00:C Rafluri. Campionatul 
Mondial

divertisment

M|a1na4um
Ac 'paiantolince- 

(comedie, SUA;
992). Cu: Jason 
tatley, Măriei Hem-

Oee Snldei; Deborah 
Yites. Regla: Mark S.

4 
1 
i
1

dasânie
UA, 2002). Cu: 

j. Clint Eastwood, Jeff 
- . Daniels, Anjelica Hus- 

/ton, Wanda De Jesus, 
.. Tina Lifford.

1230 Orașul fantomelor 
■’hfthrlller, SUA. 2002).

® = negla: Matt Dillon, 

w Ku: Matt Dillon, James 
^BCaah, Natascha 

Mcelhone, Gerard De- 
gmardieu. Sereyvuth

•®Kem.

înger f| demon (tnriiier, 

«SUA. 2001). Cu: Bill 
Paxton, Matthew Mc
Conaughey, Matthew 

O'Leary, Jeremy 
Sumpter, Powers

-nr o famlH* de

t

i

Special:

Cu: Thalia, 
mando Carillo, Lupita 

, Nora Safinas, 
deSilva, Adriana 

i Fonseca, Victor Noriega, 
Manuel Saval Tina 

• ' ®tSRomero, Miguel Angel 
' ^^lodrlgue, Laura Zap»ta, 

i J Esthe Rinaldi, Rene 

v

asOODoriitte.
0" Natalia Orel»,

-7' ..Soledad Sllveyra, Daniel 

rane jo, Daniel Kisnfec- 
, J' lea, Claudio Quinteros, 

'.'■-dMHi Bruzzo, Luis 

:. JLuque, Mauricio Navar- 
v. ro, Claudio Rissi

I 
I 
4
1
1 
>

Un taxi numit dreptate 

u: David Morse,
■ Dzundza, 
îw Borish. Sce- 
David Koepp 

taus 

Acordul

șg ' llaj Iul Budh*. Au tre- 
? st ;eut 2500 de ani de 

;®cănd Budtftia Sakhya- 
munl s-a Izolat de Iun» 
după e a atins starea de 

293o|arpta (dramă, copro- 

'f fJdiKție, 1973) Cu: Vima 
Lisi, Guy Trejan, Yul 
Tiy: term Henry Fonda, 
Philippe Noiret Dirk 

Bogarte. Regia Henri 
-Vemeuil.

ttlQ Pericol ta spațiu 

200 Concert ia 
.«Botativ

o.
$

i
l 
r

necesar (come-
v ’idle, SUA, 1992). Cu: Ja- 

■z. son Priestley, Măriei 
Hemingway, Dee 
Snider, Deborah Yates.

i 'Regia: Mate S. Waters.

i 
i 

'4

-s
i.

tDCI.
i

-S
V >

i 
r‘
T
ț

r

'J.t
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ACASĂ PRO CINEMA

I

I

1250 $Mi
1330 Bucătăria lui Radu 

Emisune de artă culi
nară, etnografie și fol- 
dor

1330 legenda lăzbohicuiui 
H (reluare)

i

ti America.
5: Confesiuni

J
ș
*
f____

5 15:15 Spaitoais Partea I
I «(acțiune, SUA, I960)

J 1730 Crasa ghiulea N (come-

r

V
1
Î

i .

I

i
ț

I

<

H*, SUA, 1984) Cu: 
Burt Reynolds, Dom 

DeLuise, Prinde/Captain, 
Dean Martin, Sammy 
Davis Jr. Luați averea 
unui arab, două așa-ase I 

călugărițe și o 

adunătură de nebuni 
care sunt dispuși să-și 
riște pielea într-o cursă 

nebunească 
1930 Jtirie ProTV Sport

=4

730 Cotkms interactiv 
830 Frapam de desene an- 

EJimate
1030 Pirații (aventură, SUA, 

131976)
1230 Misterele naturii 
1330 $liri 
13:15 Opt reguli simple 

13:45 Fareflfa mea man și

ElgreoMod
1430 Răpirea (comedie, 

«SUA, 1996) Cu: Tom 

Arnold, David Paymer, 
Rhea Perlman, Rod 

Steiger, Kim Coates. 
Franklin Lazio (Tom 

Arnold) este disperat: 
falimentul 11 va lăsa fără 
trupa ambulantă pe 

care o conduce și, ta 
plus, mai este și înfun
dat în datorii. In disper

are de cauză, se 
hotărăște să facă ceva, 
drept care înșfacă un 

pistol de jucărie și se 
duce să jefuiască o 

bancă.
1634. Duminica ta familie 
18a40 7 die 

1930 Observator

i 
I

BjW 0 formație donată
,a(Anglia comedie, 2003) 

88' :
9jffi Joey (SUa, comedie, 
“2004, Ep. 4.) Joey și 

clubul de carte 
1030 O altă joacă de-a spi- 

«onll (SUA, aventură, 
2002) In al doilea film 

din seria Spy Kids, Car
men și Juni Cortez fac 

echipă cu alți doi puști- 
spioni, Gary și Gerti 
Giggles, salvând împre
ună lumea de un savant 
malefic numit Romero 

(Steve Buscemi)
1155 Comedie romantică 

(Canada film, 2001) Cu: 
•■'Jeremy London, Tom 

Arnold, Joey Lawrence 
1325 John Q (SUA, thriller, 

2002}
15S Peter Gabriel (Anglia 

film-concert, 2003) 
16£8 Bun venit In

oWnwood (SUA, come- 
«die, 2002) Cu: Luis 

Guzman
1830 Pericol absolut (SUA, 

•’thriller de acțiune)

?•

“(acțiune, SUA, 
1996) Cu: Mel Gibson, 
<1 n Russo, Delroy 

ț Lindo, Gary Sinise. 
Nominalizat în anul 
1997 la Globul de Aur 
pentru cea mai bună

09:00 Abracadabra 0955 

Apropo de... filme 1040 Bă
trânul și marea (SUA, dramă, 
1958, r) 11:55 Apropo de...z—•, 
mediabiz 12:00 Fața neștiută! 1' 
a Terrei (r Documentar 1255 v 

Apropo de... vedete 1330 Vi
suri americane (SUA, serial, 
’002, r) 13:55 Apropo de... 
muzică 1430 Marcă înregis
trată Cu Andi Moisescu 1430 
Fața neștiută a Terrei 1530 

Lumea Pro Cinema CinePrafil: 
Jack Nicholson 1630 Visuri 
americane (SUA, serial 2002) 
1655 Apropo de... filme 1730 
Intâlnește-mă la *St. Louis 

(SUA muzical, 1944) 1930 
Orașe și minuni Phnom Penh 

și Dakar 2030 Fahrenheit 451 

(Anglia-Franța S.F., 1966) 

2230 Sub Pământ SRL (SUA, 
serial, 2001 ->Ep. 8.) 2330 Oz.

730 04 700 

8115 Amor real Cu: Adela
H Noriega, Fernando Col

unga, Maurido Islas, 
Helena Rojo

10:15 Amor Real 
1130 $apra femei 

13:15 Nmta klblm 
1430Ptskasăl>atică 

1530togid $1 Reyfi la Oho 

1630 Cristina Show:
Adevărul lui Juan Osario 

1730 Powștiri
adevărate. Emisiunea 

care își propune să-ți 
prezinte viața așa cum 

este.
1755 Vremea de Acasă 

1830 @tanas Cea mai nouă 

□ producție și cea mai 
scumpă a Telemundo 

(companie a colosului 
NBQ, avându-i ta 

rolurile prindpale pe 

Ana de la Reguera, Sadl 
Lisazo (pentru prima 
dată la Telemundo) și 
Dolores Heredia (actriță 
de film)

1930 Al Șaptelea cer

2030FeteteGlmorecu:iau- 
Elren Graham, Alexis 

Pi^Ufi MAlfccâ Mr OHăUCl| IVICII33CI !Vn.
; Earthy, Keiko Agena, 
i . Yank Truesdale, Scott 
* < Patterson, Kefly Bishop, 

Edward Henmann. Lore-
J ,, lai GHmara.(L|uren Gra- 
1 f, ham) a rămas însărci

nată la vârsta de 16 ani 
și, tapotteM dorinței 
păriptfforet. .

2WWcfatte:

730 MHmr (reluare)
730 Teleshopping
8.-00 Mutant X 
8:55 ANDOgrafla zilei 
9:00 Tradțme românilor 

930 libanul pescuiește și 
vânează 

lOdX) Desene animate 

□Bărbați ta negre 
1030 Puzzle T Cu: Theea 

11KJ0 Casa noastră 

1130 wwwPHMATV 

12fl0 Momente cu Stan 

Cooper 
«3q rizontwi euupene 

13X10 Esenzze 
1330 Academia mămkflor 

14:00 Pet Show 

1430Levhtr zn 
15M) Pandatfvul (SUA, 2002) 

ISICu: Vanessa Redgrave, 
Grad Willett 

17KX) Copiii spun Imuri 
Uăznite

; ,18tfX) Focus Prezintă: Maga- 
da Vașiliu. Rubrica 

Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 

Meteci prezentată de 
Nadira

19fl0 Monica

7D0 mf Sena a N-a 
0 Episodul 4

7:45 Capodopere ale 

□colecției cehe
830 Teleshoping
830 Medalion foldoric

900 Ferma Prezintă Emest 
Maftei

1030 Ruleta rusească Emisiu- 
n oncurs cu o serie de 
runde eliminatorii 

1030 Arca lui Noe Semne 

bune anul arel
11.*00 H.„ora prichindeilor 

Prezintă Anca Aitimon, 
Cristina Popovici 

12:00 Două roți Prezintă 
Cristina Șoloc și Cătălin 

Henson
1230 Alias 
1330 Atenție, se dntăl 
14.-00 Casa mea 
1430 Poftă bunăl 
1530 Aventurile lui Sinbad 

15:50 Piersic Show invitat ton
Lucian

16:45 Jurnal TVR 
1730 întoarcere ta Paradis

0Cu: Rebecca Gilling 
1830 Fatmece 
1930 Din suflet pentiu Asia

20-30 Stăpân» mafiei (sua, 
Q2000) Episodul 2. Pro

ducător David McKen
zie. Prezintă Robert 
Stack

2130 Jurnal TVR , 
2230 Inamicul inamicului 
2330 Un inefian la

«Paris (comedie, 
Franța, 1994) 
Steph, un broker din 

. Paris vrea să divorțeze
: și are nevoie de 

mnătura soției sale, 
Jar aceasta este plecată 

Ide 13 ani și locuiește 

- printre indienii de pe 

Amazon.

030 Remix-Rock
Forum

130 Stăpână maftei (R)
235 Șarpele (coprod.
(3 Franța, Italia, Germania, 

1973) Cu: Vima Lisi, 
Guy Trejan, Yul Bryn- 
nerm Henry Fonda, 
PhiHppe Noiret Dite 

Bogarte. Regia Henri 
Vemeuil

I

I

1

>
t

f

4-

i

I

I

11.00-12.00 Emisiune de fol
clor "La izvor de cânt și dor" 
12.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fapt (reluare)

330 Guinness-Lumea

’ recordurilor 

2130 Schimb de 

name. Emisiunea aduce 
ta.prim plan 
experiențele inedite 

trăite de soțiile-mame 
, , ' care au curajul să își 

schimbe viața pdnttu 

‘ șapte zile, ffontni Că 

fiecare dintre noi trăim 

- .0 singură dată, uneori
; . ne întrebăm dacă am 

putea schimba ceva sau 

chiar totul ta viața 

ț, oastiă.
xusPtus 

mtagMH (comedie, 
IA, 1999) fu: James

2(H» Ușuraticul (Sua.come- 

*#die, 2001) Cu: Gwyneth 
' Paltrow, Jack Black, Joe 

Viterelli, Brace McGill, 
Jason Alexander, Zen 

Gesner.
22<xi vasul fantomă (Sua- 

’-Australia honor, 2002) 

2930 Totul despre sex (Sua, 
acomedie, 1998 - Ep.

90.) Din lac ta puț 
’MSl 

' 2002) Cu: Robert De
Wo, Billy Crystal, Lisa 

is Kudrow, Joe Viterelli, 

* '-.Cathy Moriarty. Edtipa 
de a Cu nașul la psihia
tra se întoarce cu o 

.^-comedie nouă.
Dacă vă mai amintip, 

’ celălaft film se teimina
cu prinderea și tacancer- 
area lui Paul Vitti, 
jmutL laș mafiot 

^cum el e elfoerat con- 
. 'ifi^nsrt
135 Re pietourih de 

.u* ■ .^fanare

4-ffî!5 Dummka ta familie Cu

Mihaela Rădulescu 
22:15 Observator 
2|D0 Profetul (acțiune,

‘"SUA, 1999) 

Cu: Don The Dragon 
Wilson, Barbara 
Steele, Ted Monter, 
Wendy Schumacher, 
Paul Michael Robin
son. Un agent federal 
cu capacitatea de a 
prevedea viitorul este 
recrutat ta cadrul unui

1330 Schi alpin. Gupa Mon
dială, la Maribor

13:45 Sărituri cu schiurile 

(reluare)j-

T 1445 BMon Cupa Mondi
ală, la Antholz, itâfia - 
Masculin, pursuit - Live 

1530 Snooker Openul țarii 
Galilor, la Newport ■ 
Finala - Live 

16:15 Biatton Cupa Mondi
ală, la Affiholz, Italia - 
Feminin, pursuit - LIVE 

17ăM Snockar Openul Țarii 
Galilor, lâ Newport - 

Finala-Live 
1930 Bob. Ctțra Mondială, 

la Torino, Italia 
2030Săritiaia tmle 

Cupa Mondială 

2130 Snooker Openul Țarii 
Galilor, la Newport - 
Finala - live 

0030 Raliuri Campionatul 

Mondial - Rariiirt Monte 
Carto - Ziua a treia

■1’
prestație masculină în- 
tr-un film artistic, Mei 
Gibson interpretează ta 
thriMer-ul

• Răscumpărarea rolul 
unui intransigent mag
nat new-york-ez, pe 
nume Tom Mullen. 
Okne ta manele'MAS 

1’(acțiune, SUA, 1990) 

* ' L Eu: Jamie tee Curtis, 
Ron Silver, Clancy 
Brown, Louise Fletcher 

Philip Bosco
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(reluare) Cm Jamte.tee 
•Curtis. Ron Silver,

experiment guverna
mental.

’extremă (acțiune, SUA, 

1997) Cu: Michael 
Blehți, Adrian Paul 
Grace Zabriskie, 
Mark Edward 

Anderson, Yancey Arias. 
Pentru a opri o cata
strofa nucleară, o 

echipă millitară este
trimisă ta Coreea De 

J-iJ^ul.uL.
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fSdto Mmă (dramă, SUA, 
1999) CU: Amy Grant, 

> Keith Carradine, 
Alexandra PunM, 
Charles Sieg^, Anne 

Marie Loder. 
Cântăreața Atwy Grant 
își face debuttflta cine
matografie jucând tai- 
preună cu Keith Carra
dine și D.W. Moffett ta 

aceasă poveste de
PV dragoste 

C^porința 
2M5 Îngerul

' r.
S^ănftsr’Be^’ton ’ 

Voight) Paul Walker, 
Scott Caan, Amy Smart. 
Intr-un orășel dh Testas, 

echipe de fotiial a h 

liceului este ta com
pete. Antrenorul și 

ceenn de 17 ani se 
luptă

W Focus
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sâmbătă, 22 ianuarie 200 ONiHk 80CIAL NOMIC - MMJmi / B

S3 Prin programul* mediere s-eu ocu
pat 1754 locuri cmunca, dintre aces
tea 1487 locuri' muncă pe perioadă 
nedeterminată r267 lo^uri de muncă 
pe perioadă det"0108^- Tn cadrul aces
tui program aipst angajați prin repar
tiție 193 șonv d® peste 45 de ani, 
75 întrețlnătounlcl de familie, 58 ab
solvenți, 41șneri care mal aveau 3 ani 
până la psrpnare șl 1387 alte cate
gorii de perene. (IJ.)

0 LoouHori^omunel hunedorene Rlblța 
pot să-șl j*cure medicamentele de la 
punctul ftpaceutlc deschis vineri în lo
calitate. pmacla este amplasată în In
cinta dbensarulul din Rlblța. (C.P.)

i ■

Pirateria din cinematografie a determinat închiderea a șase săli de cinema din șapte
INA JURCONE
E-MWL: Ina.jur

Petroșani - Prețurile intre 
20.000 și 25.000 de lei se 
pare că nu sunt pe gustul 
locuitorilor i lului care 
nu mai merg la cine
matografe.

Ca urmare, cele șapte orașe 
ale Văii și-au pierdut treptat 
clienții amatori de spectacole 
cinematografice, așa încât dintre

acestea mai funcționează doar 
unul: la Petroșani.

,Nic acesta nu prea mai func
ționează. Uneori avem spectacole 
doar la sfârșit de săptămână 

Probabil că nu 
mai sunt bani su- 
fideuți, dar și 
piața DVD-Urilor 
și a filmelor de
scărcate de pe In
ternet a făcut ca

Carol marile săli de ci-
Schreter nematograf cu

■ »■

care am trăit noi ani de zile ma
gia filmelor să nu-și mai aibă ros
tul”, declară Carol Schreter, pri
marul municipiului Petroșani.

„Nu cred că lipsa de bani ar 
fi o problemă sau cea a video- 
casetelor. Noi considerăm că pi
rații sunt de vină, fiindcă ei 
aruncă pe piață filmele chiar și 
cu o lună înainte de apariția lor 
pe marile ecrane. încercăm să 
supraviețuim cu bilete la prețuri 
de 25.000 de lei în week-end și în 
alte zile de 20.000 de lei”, spun

responsabilii Cinematografului 
Parâng din Petroșani.

Puținii clienți care mai vin la 
cinema i-au determinat pe res
ponsabilii locali să închidă șase 
din cele șapte săli de cinema din 
Valea Jiului. Toate au devenit 
depozite în care se „păstrează” 
de la recuzita minimă n jară 
unei săli de cinema până la ali
mente, alcool, tutun. Cine
matograful din Lupeni mai 
funcționează doar pentru acțiuni 
ale comunității locale.

2. SBț . ■ . ■ mag ■ .,^2
3. BW> 81880 *1.72

'  -X-..,„51OOQ____ .±321
6^ÂZ0M -sZZ, 5200
7, WTSfOTICE IA5 7950 ^J58
S. ROMPETROL 1180 +8.28

RAFINARE (RRC) \
£ HABEFt ... _ 5200.___ ±097
10. BCCARPATICA +4,80
11. DECEBAL

Ruhrkrii realizată de 
DEVA. b-dul Decebal, 
QUAJ3AR), tel.: 221277.

Banca Transilvania 
Raiffeisen flank

S.C. “BOROMIR PAN” S.A. HUNEDOARA

Director vânzări produse de morărit și panificație 
feriafe;

- Experiența minimum 2 ani in vânzări bunuri de larg consum
- O bună cunoaștere a pieței de vânzări
- Abilități de negociere, vânzare și comunicare
- Capacitatea de a lucra intr-un mediu dinamic

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un C.V. la nr. de fax 713421 
sau la sediul societății din strada Mibai Viteazul, nr. 1 Hunedoara.

Societatea Comerciala Muller ■ Guttenbrunn Recycling SRL,
cu sediul în Timișoara/Ghișoda, județul Timiș, anunță încetarea contractului de 

mandat 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 SG 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 SG TERRAKANN SRL, cu sediul în Lăpușnic, Str. Prin
cipală, nr. 46, județul Hunedoara, J20/274/2004, R16177212.

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

> 2005 .
liră sterlină

liră sterlină
55.310

vȘtar Exchange _ 
Herdan Exchangr
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Cine lipsește din 
cărți?

0 Ovtdlu Grica, de 18 ani, din Vulcan a 
ajuns în arestul Poliției Municipiului 
Petroșani. El are de executat trei ani în
chisoare pentru comiterea infracțiunii de 
f.urt. (V.N.)

Tiberiu Stroia
EMAIU tiberiu.stroîa@iriformmedla.ro

L/acă plecam de la ipoteza că o rețea 
criminala nu poate supraviețui fără sprijinul 
tacit al poliției ți al politicului, și ne uităm 
pe lista celor arestați concluzia e simplă. 
Avem interlopii, avem polițiștii, dar lipsește 
un ingredient... Nu avem politicianul, 
lată însă că același cotidian central care 
a dat tonul arestărilor în cazul Spumă și 
Bibanu, aruncă o bombă. Eminența 
cenușie, din spatele rețelei de mafioți hu- 
nedoreni este nimeni altul decât Gheor-

k^azul grupului de interlopi conduși de 
Spumă și Bibanu este considerat de an
chetatori, a fi mai important decât cel al 
Cămătarilor. La ora actuală, se vorbește de
spre existența unor ramificații ale caraca
tiței mafiote hunedorene în toată Europa. Și 
totuși, la o analiză atentă a arestărilor 
făcute în acest caz, ceva lipsește. Și acel 
ceva face ca reușita să nu fie totală.

Pentru că în România 
nu au fost catastrofe 
de acest gen, oamenii

Trebuie să luăm în 
considerare faptul că 
situația financiară a

T\ acă nq s-a întâmplat
U niciodată o nenoro
cire și nu »tli cum este

Datorită nivelului d^*^ J 
trai, românii nu s-au 

înghesuit în a acorda
ghe Barbu, actualul ministru al Muncii. 
Chiar dacă judecând după probele 
prezentate, concluzia la care au ajuns 
ziariștii este oarecum forțată, asupra 
politicienilor hunedoreni a început să 
planeze un semn de întrebare. Dacă într- 
adevăr poHffcul hurwdorean a sprijinit 
grupul de mafioți, cine lipsește din cărți? 
Vom avea oare careul complet? Când?

au fbst sensibilizați mai 
greu. Guvemtd și Parla
mentul au alocat o 
sumă mare pentru vic
timele din Asia și cred 
că și oamenii vor con
tinua donațiile.

multor români este 
destul de dificilă. Nu au 
fost informați foarte clar 
și precis unde anume se 
pot face donații și cred 
că sensibilizarea a de
curs puțin mai greu. 
ANUț* Rad, 
Deva

pentru victimele din 
Asia nu au știut la ce 
instituție să se adreseze. 
Sunt convins că nici 
acum nu este prea târ
ziu pentru ca acești oa
meni să fie ajutați.
Haiduc, 
Deva

să rămâi pe drumuri 
populația se sensicî- 
lizează mult mai greu. 
Ar mai fi un aspect 
demn de luat în seamă 
și anume propria 
situație financiară 
Luuca CtaMMȘAV, 
Economists, Deva

ajutoare victimelor din 
Asia. Altfel nu se poate 
explica pentru că 
românii simt re- 
cunoscuți pentru ome
nia de care dau dovadă 
în orice situație.

tiv BâUMișîbi, 
Pensionar, Deva

Denumire societate Localitate Adresa Meserie Nr.loc
7

FPF PIESE AUTO SRL

,an'j/rsttr:

DEVA IUUU MANIU

ww—75

EROILOR, 13

operator calculator electronic șl rețele

pregătitor piese încălțăminte

DAN CONS SRL secretar administrativDEVA ___ - GRlVIȚEl, 7 ■
CRILENA DOLlSiCA SRL ’ DEVA DOROBANȚILOR șofer de autoturisme și camionete

SIMNIA PRODCOM SRL HUNEDOARA

memory ’ HUNEDOARA 'programator

GIESGUTH MOBELELEMENTE PROD SRL LĂPUGIU GRIND, 68A

I.CORVINhunedoara

ifâ «MR iWWCE SRL DEVA ZARANDULUI^6fl. vânzător ‘ rtf'

SC INTERTRANS MILAREZ SRL HUNEDOARA ELIBERĂRII, 3 vânzător 1

Au căzut 50 de metri în 
râpă

Ghelar (M.S.) - Patru persoane au scăpat 
cu viață după ce mașina în care se aflau 
a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit 50 
de metri într-o, prăpastie aflată între lo
calitățile Ghelar și Teliuc. Autoturismul 
implicat în accidentul de ieri a fost dis
trus în proporție de 85 la sută. Trei din
tre ocupanții vehiculului au fost internați 
la secția de ortopedie a Spitalului din 
Hunedoara cu mai multe leziuni.

Potrivit celor spuse de purtătorul de cu
vânt al Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, inspector principal 
Magda Popa, accidentul a avut loc din 
cauza neadaptării vitezei la condițiile de 
drum. într-o curbă la stânga, Dacia 1300 
condusă de Claudiu Gheorghesc, de 28 ani, 
din comuna Bunila, a părăsit carosabilul 
și a căzut, aproape 50 de metri, într-o râpă 
de pe marginea drumului. în urma eveni
mentului, mama șoferului, Silvia Gheor
ghesc, de 51 ani, și alți doi ocupanți ai 
mașinii, Maria Suciu H ani, și Octavian 
Suciu, 68 ani, au suferit mai multe trau
matisme, cele trei victime fiind internate 
la Spitalul din Hunedoara.

Șoferul Daciei a scăpat fără leziuni 
grave. Cercetările poliției continuă pentru 
stabilirea împrejurărilor exacte care au 
dus la producerea accidentului.

Conflict de muncă 
aplanat

Ghelar (D.I.) - Subprefectul 
județului Hunedoara, Dan Pri- 
căjan, s-a deplasat în cursul di

mineții de ieri la 
Ghelar pentru a 
preîntâmpina 
declanșarea unui 
conflict de mun
că. Mai precis, în
tre orele 08.00 și

Dan Prlcăjan. 10.00, minerii din 
Ghelar și Teliuc 

ar fi trebuit să declanșeze o „gre
vă japoneză”, datorită neplății la 
timp a drepturilor salariale.

Delegația Prefecturii a purtat 
discuții atât cu reprezentanții 
minerilor, cât și cu conducerea 
minelor, ajungându-se in cele 
din urmă la aplanarea conflic
tului.

„Am discutat cu cele două 
părți și am ajuns la un consens. 
Geea ce cereau minerii era per
fect îndreptățit, dar a avut loc o 
întârziere la plata salariilor. Din 
fericire, banii au intrat în cont, 
iar în cursul săptămânii viitoare 
se vor putea efectua plățile. Luni 
dimineața urmează să port o dis
cuție și eu directorul Companiei 
Minvest, Daniel Andronache. dar 
lucrurile sunt deja rezolvate”, a 
declarat Dan Pricăjan.

Mobilier la co/nandă

EABAC.IU
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Revenirea cu picioarele pe pământ
„Știam că vom învinge Bodu, dar mi-e frică de Pandurii”, spune vicepreședintele FG GIP

0 Echipa națională de futsai a României 
va disputa pe 21 și 22 martie două par
tide amicale cu selecționata similară a 
Olandei, se arată într-un comunicat al 
Federației Române de Fotbal, care cei 
mai probabil se vor disputa la Sala Po
livalentă din București. Meciurile revanșă 
'Xi selecționata portocalei mecanice, cali
ficată la turneul final al Campionatului 
European din Cehia, se vor disputa pe 
18 și 19 octombrie, în Olanda. (C.M.)

0 Jucătorii români, Andrei Pavel, cap de 
serie numărul 17 și Victor Hănescu au fost 
eliminați în turul doi la Australian Open, 
primul turneu de Grand Slam al anului. 
Pavel a fost învins, cu scorul de 7-6 (8/6), 
6-2, 6-2, de americanul Bobby Reynolds, 
jucător venit din calificări, iar Hănescu a 
fost întrecut, cu scorul de 7-5, 6-1, 64, 
de britanicul Tim Henman, cap de serie 
numărul 7. (C.M.)

âol^tater in atflțta trecută. AMoanll (la minge) a fost în meciul cu Tlberlu Măgurean autor a trei goluri contra FC Bodu a fost îndelung 
Bodu excelent îh jocul la Intercepție. aplaudat de înfocațll suporteri deveni.

ClPRIAN MARINUț 
E-MAIL csprteii.marinut@inforiTOiedia.ro

Deva - Vicecampioana 
națională nu are mult timp 
kt dispoziție să savureze 
primul succes contra „cam
pioanei nedrepte”, FC Bodu, 
pentru că elevii antrenorilor 
Virgil Stoica și Marina Ru- 
pacici vor susține, luni, un 
meci foarte dificil cu Pan
durii Tg. Jiu.

Boar trei zile au la dispoziție 
jucătorii FC GIP Deva, pentru a 

Cetate promite spectacol centra liderei
„Vrem im loc de cupă europeană” anunță finanța torul echipei
ClPRIAN 

MAU

onatului Ligii 
Handbal Feminin. „ 
surpriza competiției și 
ataca un loc într-o cupă eu
ropeană”, anunță optimist 
Marian Muntean, președin
tele clubului devean.

Primul examen serios al re
centelor achiziții - Andreea Bor 
di și Nicoleta Ciubotaru - și al 
noului antrenor, Marcel Șerban, 
venit de la rivala locală U. Re
min, va avea loc chiar în compa
nia liderei la zi a clasamentului, 
Oltchim Rm. Vâlcea. „în meciu
rile de verificare fetele s-au 
arătat intr-o bună dispoziție- de 
joc, semn că noul antrenor a 
reușit să schimbe în bine 'ața 
echipei și că lotul e destul de 
omogen. Echipa e pe val și e mo- ' 
tivată de < primă specială, ast
fel că abordăm meciul la victo

Nici un român in echipa anului 2004
București (C.M.) - UEFA a 

anunțat componența celei mai 
bune chipe de fotbal a 
2004. Alcătuirea acesteia 
stabilită în urma unui sondaj 
efectuat pe site-ul oficial ai foru
lui european la care au partici
pat peste un milion de votanți.

Echipa anului 2004 este urmă
toarea: Gianluigi Buffon (Ju- 
ventus/Italia) - Cafu (AC Mi- 
lan/Brazilia), Ricardo Carvalho 
(Chelsea/Portugalia;, Alessandro 
Nesta (AC Milan/Italia). Ashley 
Cole (Arsenal/Anglia) - Cristiano 
Ronaldo (Manchester United 
/Portugalia), Uaniche (FC Porto 
/ Portugalia), Ronaldinho (FC 
Barcelona/Brazilia), Pavel Ned- 
ved (Juventus/Cehia) - Thi« 
Henry (Arsenal /Franța), Ants 
Șevcenko (AC Milan/Ucrain 
Antrenor: Jose Mourinho

xn 2002, din echipa anului 
făcut parte și Cristian Chivu, pe 
atunci component al echipei 
Ajax Amsterdam.

De asemenea, cu un an 
Înainte, un alt român, Cesmin 
Contra, pe când evolua fe De 
portivo Alaves, j fosr votat în

se reface după excelenta partidă 
reușită, joi, le victoria de senzație 
împotriva liderei clsamentului, 
W— -... ..................
Afî-e teamă ci entuziasmul vic
toriei cu Bodu ne va costa în 
nudul ca Pandurii, pentru că 
jucătorii vor trata cu superfi

cialitate jocul 
Paul Grecu, 

VICEPREȘEDINTE FC CIP
* țț 

FC .Batiu- București. „Știam că 
vom învinge. Bodu, pentru că 
echipa se n bilizează excelent fii 

rie și cred că ne vom atinge 
obiectivul. Nu vom plânge insă 
prea mult chiar dacă nu vom 
învinge, pentru- -eă ericum în 
scurt timp Cetate va deveni o 
formație de top a Ligii Națio
nale”, afirma Marian Muntean, 
președintelele clubului. Partida 
va avea loc, sâmbătă, 22 ianua
rie, la Sala Sporturilor din De
va, începând cu ora 18.00, iar 
prețul unui bilet de intrare va fi 
de 20.000 lei.

Dincolo de dorința de victorie 

Handbaliste formației Cetate visează sa salute publicul vietate», 
după flecare meci la fel ca la primul succes contra Remlnuiul.

fața adversarilor puternici și a 
unui public entuziast. Au făcut 
un meci excelent și s-au impus 
clar, pentru că toți cei care au in
trat în teren au jucat foarte bine. 
Visul meu e să joace tot așa la 
toate meciurile, dar e greu să se 
atingă acest nivel de fiecare daiă. 
Mi-e teamă că entuziasmul de 
după acest meci ne va costa în 
partida cu Pandurii, pentru că 
jucătorii vor trata cu superficia
litate jocul”, decima ieri Paul Gre
cu, viceprăședfotele CIP Deva.

Pe aceeași lungime de undă s- 
a situat și declarația antrenoru

contra Oitchimului, Marian 
Muntean anunță obiective și mai 
îndrăznețe pentru Cetate. „Nu 
vrem vfetori»-doar în acest 
med, d d t e pcsftiL în toate 
care vete-'hrina, pentru că ne 
propunem să obținem un loc 
care să he asigure prezența in
tr-o cupă europeană. Vom face 
tot ce e posibil în acest sens, un 
prim pas fiind aducerea la 
echipă a două jucătoare din 
naționala Slovaciei”, preciza ofi
cialul devean.

începe campanie I
București (MF) - Președin

tele Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român, Octavian Mora- 
riu, se va întâlni, pe 27 ianua
rie, la Lausanne, cu președin
tele Comitetului International 
Olimpic (CIO), Jacques Rogge, 
se arată într-un comunicat al 
COSR. Morariu, care va fi pre
zent la Lausanne la invitația 
președintelui CIO, îi va pre
zenta lui Jacques Rogge strate
gia de dezvoltare a COSP. și se 
va informa în legătură cu pri
oritățile și proiectele forului 
internațional în ciclul olimpic 
2005-2008. Printre punctele în 
discuție vor figura participa
rea României la cea de-a XX- 
a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă, Torino 20GF. șl la 
Jocurile Olimpice de vară, din 
2008, de Ia Beijing, precum și 
alte aspecte ale colaborării 
dintre cele două organizații 
olimpice, în perspectiva unei 
mai mari implicări a COSR în 
realizarea practică a politi
cilor și programelor CIO. Co
misia Tehnică Olimpică a 
COSR a demarat procesul de 

lui principal, al FC CIP, Virgil 
Stoic .Băieții s-au mobilizat 
extraordinar și au învins clar, 
menținându-se în lupta pentru 
locul secund. Dar până luni tre- 
huie să șteargă totul cu buretele 
și să revină cu picioarele pe 
pământ Avem un joc greu care 
trebuie tratat cu seriozitate, pen
tru a evita surprizele. Esențiale 
pentru un rezultat bun vor fi 
refacerea din punct de vedere 
fizic și recuperarea jucătorilor 
Măgureanu și Stăncuța, care 
acuză lovituri la genunchi”, pre
ciza tehnicianul FC CIP.

2005, U Re
min va întâlni. în deplasare, 
&ctnpa a startttiul
de campionat, Astral Poșta 
Cîlnău. Meciul se anunță di
ficil, dar Maria Tidora ân 
trenoarea studentelor, afir 
ma că tânăra echipă a „vi
perelor galbene” a progresat 
mult și a acumulat sufi
cientă experiență competi- 
țională în perioada de în
trerupere a campionatului, 
pentru a face o figură fru
moasă. Chiar dacă U. Remin 
a mai pierdut trei jucătoare 
de top {Elena A vădanii, Ali
na Măerean și Gianina Ton- 
cean), antrenoarea „vipere
lor” era de părere că tine
rețea fotului de jucătoare pe 
care îl arș i» dispoziție va fi 
Un arguinant important in 
obținerea Utibr rezultate po
zitive. Rămâne de văzut dacă 
juvenila garnitură a U. Re
min s-a „rodat” într-adevăr 
și va confirma și în teren 
aprecierile antrenoarei.

.0. Mină a«
analiză a fedețați ar sportive, 
bi vederea implementării pro
gramului de. .finanțare indi
viduală a 
sportivilor de lWr,. 
înaltă pexfor p1’*—' 
nwBță, cunos- 
cut sub denu- 
mirea de Pol 
România - Pol
Speranțe. ■■■■■Mi 
Comisia a sta- Octavian 
bilit compo- Morariu. 
nența primu
lui lot olimpie pentru Beijing, 
cel al Federației Române de 
Atletism, urmând ca la șe- 
dințeleviitoare să fie luate hi 
discuție propunerile Ofera- 
ției Român® dg Canotaj si ale 
Federației Române de gim
nastică. Astfel, până Ia sfârși
tul lunii ianuarie, Comisia 
Tehnică ișî propune să anali
zeze potențialul olimpic al 
fiecărei federații în parte, în 
vederea participării la Jocu
rile Olimpice din 2008 a unui 
număr cât mai mare de spor
tivi cu șanse reale de a obține 
o.medalie.

mailto:csprteii.marinut@inforiTOiedia.ro
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0 Tohnleianul Mircea Lucescu s-a de
clarat nemulțumit că responsabilii clu
bului Galatasaray nu l-au Inclus pe lista 
cu jucătorii șl antrenorii pentru Dream 
Team într-un meci organizat cu ocazia 
centenarului grupării din Istanbul.(MF)

0 Prefodlntoio CS Dinamo, Marcel Po
pescu, dorește ca Asesoft Ploiești să 
câștige FI BA Europe Cup pentru Toni Ale
xa șl propune Federației Române de Bas
chet ca toate echipele să Joace cu ban
derolă neagră în semn de omaglu.țMF)

Lumea în doliu
Toni Alexe, căpitanul Naționalului, și-a pierdut viața într-un accident de mașină

Transfer de marca
Chile (MF) - Mijlocașul argentinian Ma

tias Almeyda, care a părăsit la începutul 
lunii decembrie clubul italian Brescia, a 
semnat un contract cu formația Univer- 
sidad de Chile, a anunțat, Joi, gruparea 
chiliană, informează AFP.

Potrivit unui post de radio chilian, Al
meyda, In vârstă de 30 de ani, a refuzat o 
ofertă de la clubul West Bromwich. Pre
ședintele grupării Universidad de Chile se 
va deplasa, marți, la Buenos Aires pentru 
a oficializa transferul jucătorului, care il 
va înlocui pe internaționalul chilian Luis 
Mustri, retras din activitate. Format Ia 
River Plate, Almeyda a mâi evoluat Ia In- 
temazlonale Milano, FC Parma Lazio Ro
ma Si FC Șevilla si a făcut parte din se
lecționata Argentinei la Cupa Mondială 
din 1998 si 2002. Campionatul chilian va 
începe sâmbătă.

Ploie»ti (MF) -Baschet
balistul echipm CSU Asesoft 
Ploiești, Antonio „Toni” 
Alexe, și-a pierdut viața, 
vineri dimineață, în urma 
unui accident rutier produs 
pe raza localității Sinaia.

In Junii orei 6, orădeanul An
tonio Alexe, în vârstă de 35 de 
ani, conducea un autoturism mar
ca Peugeot 307. dinspre Ploiești 
spre Brașov, pe DN1. La kilome
trul 120, în Sinaia, din cauza ne- 
adaptării vitezei Ia condițiile de 
drum, el a pierdut controlul asu
pra direcției mașinii, a derapat, 
a intrat pe contrasens și a lovit 
frontal un autocamion maica 
Roman. Impactul, deosebit de 
puternic, s-a soldat cu moar* 
sportivului. Alexe reușise, joi 
seară, să se califice cu CSU Ase
soft în faza finală a FIBA Europe 
Cup, Conferința de Sud.

Președintele Federației Româ
ne de Baschet (ERB), Ioan Do- 
brescu, a declarat, vineri, că este 
șocat de moartea baschetbalis
tului Toni Alexe. „Suntem șocați 
cu toții. A fost cel mai mare că

Baschetul românesc a rămas mal sărac fără Toni Alexe (dreapta).

Â
fr

■■ M

„Nu pot să cred, de o oră staul' 
pe loc și mă uit în gol. Mă gân-s 
dese că acum stai și zâmbești 
sau joci baschet iar în următoa
rea secundă nu mai ești”, a spus 
Petricevici, sub conducerea câ-

pitan pe care l-a avut naționala 
și din păcate numai așa a putut 
fi răpus un mare căpitan. Iși do
rea să mai joace în Final Four, 
unde s-au calificat cu Asesoft 
Ploiești, să mai joace finala cam
pionatului, să câștige titlul și a-

poi să se retragă”, a spus Do- 
brescu, care este și secretar ge
neral ăl Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român.

Antrenorul echipei Farul Con
stanța, Dragan Petrivecevici, a 
fost consternat la aflarea veștii.

ruia Toni Alexe a obținut două 
titluri naționale cu echipa West 
Petrom Arad în 2001 și 2002.

Antonio Alexe s-a născut pe 
21 decembrie 1969, la Constanța. 
A început baschetul la echipa 
Farul Constanța, după care s-a 
transferat la formația Dinamo 
Oradea. în anul 1995 a fost achi
ziționat de echipa Szolnok Olaj 
(Ungaria) pentru care a jucat 
trei sezoane. Sezonul 1999-2000 
l-a jucat tot în Ungaria, la for
mația Șopron. Următorii doi ani 
a evoluat pentru West Petrom 
Arad, după care a jucat un an la 
echipa ungară Falco Szombat- 
hely. Din anul 2003 se află la 
CSU Asesoft Ploiești.

Alexe evoluase în peste o sută 
de meciuri la echipa națională a 
României. Baschetbalistul era 
căsătorit și avea o fetiță de cinci 
ani, Paula. Familia Alexe este 
stabilită la Oradea.

Se reînființează centrul Luceafărul
Echipa națională under 15 va deveni un proiect pilot

București (MF) - Preșe
dintele Federației Române de 
Fotbal (FRF), Mircea Sandu, 
a declarat că echipa națio
nală de juniori under-15, 
antrenată de Ianis Guda, va 
reintra într-un ciclu de 
pregătire centralizată, după 
modelul centrului de 
pregătire Luceafărul, care a 
funcționat în anii '80.

„Această organizare va în
semna o colaborare cu Ministe
rul Educației și Cercetării, cu 
Comitetul Olimpic și Sportiv Ro
mân pentru ca jucătorii selecțio
nați să efectueze studiile în lo
calitatea Buftea. Acolo vor locul, 
acolo vor mânca și învăța”, a de
clarat Sandu. „Nașul” a spus că 
acest sistem ar putea ridica o

problemă în ceea ce privește, e- 
chipele de la care provin jucă
torii. „O dată cu creșterea lor 
w.................................—
Am discutat, în Comitetul Executiv, 
ai nu se pană problema revenirii 
lor la cluburile de care aparțin 

decât ta cazai ta care tec parte din 
lotul de 20 de jucători.

Mircea Sandu

din punct de vedere biologic, fi
zic și sportiv, cluburile vor dori, 
probabil, să aibă jucătorii după 
vârsta de 17 ani la dispoziția lor. 
Am discutat astăzi (n.r. - joi), în 
Comitetul. Executiv, să nu se 
pună problema revenirii lor la 
cluburile de care aparțin decât

în cazul în care fac parte din 
lotul de 18-20 de jucători, se 
antrenează cu prima echipă și 
joacă acolo. In caz contrar, vor 
rămâne în continuare la pregă
tirea centralizată”, a mai spus 
Mircea Sandu.

Șeful FRF a explicat că se ia 
in calcul posibilitatea ca lotul să 
fie înscris într-un campionat de 
juniori iar apoi in Divizia C. 
Sandu a mai spus că a solicitat 
celor implicați în acest proiect 
„disciplină de fier, pentru că e 
nevoie ca acești copii să fie cres
cuți într-un spirit de adevărați 
profesioniști"..

Mircea Sandu a precizat că 
suma investită anual în această 
grupă s-ar ridica la aproximativ 
300.000 de euro.

Sentința
Roma (MF) - Comisia de 

Disciplină a Federației Ita
liene de Fotbal (FIGC) a de
cis anularea suspendării 
pe o etapă a terenului echi
pei AS Roma, după inci
dentele din partida cu Sie
na, din optimile de finală 
ale Cupei Italiei______

Rama va putea juca pe 
teren propriu, dar cu por
țile înci ise, partida cu for
mația Fiorentina, care se 
va disputa, miercuri, în 
prima manșă a sferturilor 
de finală ale Cupei Italiei. 
Suporterii formației la ca
re evoluează Cristian Chi- 
vu au aruncai cu fumigene 
în teren la partida câști
gată, pe 13 ianuarie cu S - 
1, în fața echipei Siena.

Cristina Pârv în Liga Campionilor
Cannes (MF) - Echipa de vriei 

RC Cannes, la care evoluează și 
jucătoarea Cristina Pârv, s-a ca
lificat în play-off-ul Ligii Cam
pionilor, după nouă etape în ca
re a lntregistrat șase victorii și 
trei înfrângeri.

Victoria obținută de Cannes, 
în ultima etapă, în fața formației 
Gunes Vakifbank Istanbul, scor 
3 - 0, a fost decisivă pentru ca
lificarea în penultima fază a Li
gii Campionilor. Transferată în 
urmă cu □ lună în campionatul 
francez, dypă o ȘMuză de peste 

se Iun*

a jucat în ultimele două partide 
din Liga Campionilor.

RC Cannes ocupă locul se
cund în grupa A, cu 15 puncte, du
pă liderul Foppapedretti Berga
mo (17 puncte). Deși mai este de 
disputata etapă, în care RC Can
nes va Juca marți, în deplasare, 
cu Stal Bielsko-Biala iar Foppa
pedretti va evolua pe teren pro
priu cu Uralochka Ntmk Ekate
rinburg, ambele formații sunt 
calificata în play-off-ul competi
ției. Din grupa B aunt calificat» 
ediipeto Sânt* Qraria Asystri No
vara (Haita) și Azerrail Baku 

tai# ).
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“Vă spun că scandalul Gheorghe Barbu 
e, categoric, opera serviciilor secrete”

Picătura de înțelepciune

Templul Hoților, profanat din când in 
când de Justiție.

Nu se poate trăi decât prost, acolo unde 
prostia conduce.

A zbura deasupra altora. Un mod elevat 
de a-i călca în picioare.

Valeriu Butulescu

Sarmale în foi de varză

Ingrediente (pentru 5 porții) :
250 g carne de vită, 200 g came d» 
porc, 50 g orez, 125 g ceapă, 2 kg 
varsă, 75 ml ulei, 500 g roșii. 1S0 g 
costiță afumată, sare și cimbru după 
gust.

Mod de preparare:
Canțea se spală, se zvântă, se taie tn 

bucăți' Ceapa se curăță, se spală, jumătate 
se taie felii mari, iar restul mărunt. Varza 
se curăță de frunzele exterioare și cotoare, 
se spală, apoi se opărește in apă cu sare. 
Roșiile ae spală, se curăță și se taie felii. 
Costița se spală cu apă caldă.

Ceapa curățată, spălată și tăiată felii 
se înăbușă in ulei cu puțină apă, se 
ră.c©șt©, după care se trece prin tnașina 
de tocat o dată cu carnea. în compoziția 
rezultată se adaugă orezul ales, opărit și 
scurs o dată cu sarea.

Compoziția de came pentru sarmale se 
porționează de mărimea unei nuci și se 
așază pe fiecare foaie de varză, care se 
rulează, introducând capetele în interior, 
în vas se pune mai întâi un strat de varză 
tăiată mărunt, iar pe margine, până 
aproape de mijloc, se așază-sarmalele, în 
straturi suprapuse, lăsând la mijlocul va
sului loc pentru varza tocată și bucăți 
mari de costiță.

Din uleiul rămas, ceapa tocată mărunt 
și apa, ae formează un sos, care se adaugă 
peste sarmale, împreună cu cimbrul și 
roșiile tăiate felii. Se fierb circa 2 ore. Se 
scoate costița, se dezosează și se taie în fe
lioare subțiri.

Mircia Muntean, primarul municipiului Deva

CL: Totuși ce 
căutau Spumă și

tuțiile descentralizate ale statu
lui. Și mă refer aici la servici
ile secrete. Am informații cum 
că imaginile din ziarul respec
tiv, prezentate drept probe, au 
fost filmate de către angajații 
unei unități de jandarmi.

CUVAMVL UKK A fost de
putatul PD, Gheorghe Barbu, 
punctul de sprijin pentru 
Spumă și Bibanu?
MIRCIA MUNTEAN: Totul este o în
scenare, pusă la cale de insti-

Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu .stroia@infQrmmedia.ro

C.L.: Vreți sd spuneți că la 
manifestația de protest au 
fost infiltrați oameni care au 
urmărit un scop anume?
M.M.: Sigur câ da. Am certi
tudinea că toți cameramanii 
celor șase televiziuni prezente 
pentru a filma evenimentul tu 
fost substituiți cu oameni ai ser
viciilor secre
te. Știu că pe dHh, 
posturile aces- 
tor televiziu- 
ni adevărul a (■fc-CT
fost prezentat /fi
trunchiat. ' /I

Ftera la acea manifestație în 
preajma deputatului Gheor- 
ghe Barbu?
M.M.: Nu știu. Chiar și eu m-am 
întrebat care este rolul lor aco
lo. Dar se pare că acesta a fost 
jocul oamenilor din umbră. 
Spumă și Pera împreună cu oa
menii lor au fost aduși acolo cu 
Un scop. Iar ceea ce se-ntâmplă 
acum este răspunsul la prezența 
celor doi acolo.

Deva - Un scandal de pro
porții este gata să arunce în 
aer scena politicii hune- 
dorene. Intr-un cotididian 
central, Gheorghe Barbu, 
fost deputat PD de Hune
doara, actual ministru al 
Muncii Solidarității și Fami
liei, este acuzat că ar avea 
legături cu grupul 
interlopilor condus de 
Spumă șt Bibanu. Pentru că 
în materialul acuzator apare 
și numele primarului Devei, 
C.L a dorit să afle poziția 
acestuia.

C.L.: Credeți totuși că există f 
vreun politician care ar fi • 
sprijinit gruparea condusă 
de Spumă și Bibanu? A avut 
această organizație sprijin 
politic?
M.M.: Sunt sigur că nu. Crima 
organizată din județul nostru a 
avut sprijin din partea poliției 
și din partea unor alte instituții 
pe care acum nu vreau să Ife 
numesc.

Chiar și iama sunt mai puțin expuse îmbolnăvirilor comparativ cu alte animale

Poftă bună...

Viorica Roman
E-MAIL: viorlca.roman@lnfprmmedia.ro

Deva - Mai „orientate” 
decât câinii, pisicile stau iar 
na în casă, la căldură, și nu 
se prea îmbolnăvesc.

Se spune despre pisici că au 
nouă vieți, că orice s-ar întâm
pla cad mereu în picioare. Sunt 
mituri ce nu se adeveresc în 
toate cazurile, căci și pisicile pot 
suferi fracturi în urma unor ac
cidente, se pot îmbolnăvi din 
varii motive.

Totuși, iarna ele au mai puțin 
de suferit comparativ cu 
dușmanii lor tradiționali, câinii, 
în principal nu au parte de ac
cidentele cărora aceștia le cad 
victime din cauza gheții, 
cioburilor sau înghițirii unor 
substanțe toxice. Principala

cauza a îmbolnăvirii pisicilor în geamul deschis. Frigul și ciiren- 
anotimpul rece este ieșirea pe tul le pot da afecțiuni respira-

torii (strănut, tuse, scurgei î 
nazale, febră), ne-a precizat dț 
Marius Nedelcu, medic veterj* 
nar.

Ca și în cazul câinilor, ali
mentația adecvată asigura 
sănătatea pisicilor noastre. Dte 
aceea se recomandă să hrănim 
puii cu hrana specifică lor, măi 
bogată în vitamine și grăsimț, 
iar pisicilor suferinde sau obezb 
să le dăm produsele dietetice re
comandate pentru fiecare. Ur
mând aceste sfaturi, e posibil să 
ajungem cu pisica la veterinar 
doar pentru vaccinări.

NOTĂ: Doriți sfaturi refe-i 
ritoare la alte animale de 
companie? Noi le putem 
obține pentru dv, dacă ne 
sunați la 211275 sau ne 
scrieți pe adresa ziarului - 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
37 A, pentru Viorica Roman.

Sfatari practice
Jț Atunci când cumpărați ouă, asigu-
V rați-vă că depozitarea și expunerea 

spre vânzare a acestora sunt cores
punzătoare (ouăle trebuie păstrate in co- 
fraje sau în lăzi, în spații răcoroase, fără 
miros străin, la temperatura de maximum 
+14 grade Celsius, ferite de surse de căl
dură). Evitați cumpărarea ouălor a căror 
coajă este crăpată, murdară sau spartă. La 
spargere, ouăle nu trebuie să aibă albușul 
tulbtire sau amestecat cp gălbenușul. De 
amaenea, verificați data ouatului, care 
trebuie marcată, în ordine cronologică și 
necodificat, astfel: zi/lună/an, pe fiecare 
ou. In cazul comercializării ouălor pre- 
amoaiate sau ambalate, marcarea se va 
face și pe ambalaj.

„Aripi în pădure”
Deva (S.B.) - Proiectul „Aripi 

în pădure", aparținând Adminis
trației Parcului Național Re
tezat, demarat în colaborare cu 
Grupul Milvus, Asociația 
„Ecosilva Retezat” și Inspecto
ratul Școlar Județean Hunedoa
ra, va fi demarat începând cu 
data de 25 ianuarie a anului 
curent.

Primă fază a proiectului va 
cuprinde un concurs la nivel 
județean.

Aceasta va fi urmată de o ex
poziție de Ziua Păsărilor (1 
aprilie). Tema concursului: păsă
rile care trăiesc în păduri.

Concursul va fi organizat 
pentru 2 categorii de vârstă: 
copii de 5 -10 ani, care vor face 
colaje pe tema dată, și de 11-15 
ani, care vor „fabrica” păsări 
din orice fel de materiale (hâr
tie, carton, plastic, pânză, ma
teriale organice, lut, plastelină 
etc.).

Păsările create de copii vor 
fi agățate, cu sfori sau fir de un
diță, în sala în care se va de
schide expoziția de Ziua 
Păsărilor.

Pul de pisică, năzdrăvani șl Jucăuși..

mailto:stroia@infQrmmedia.ro
mailto:viorlca.roman@lnfprmmedia.ro
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Din lumea animalelor
• Peștii au voce și auz și intre ei se 
înțeleg... în limba lor. S-a demonstrat re
cent că melodiile armonioase ce se răspân
desc in apă, in formă de evantai influ
ențează plăcut peștii și-i atrag spre mal.
• Crocodilul nou-născut e de trei ori mai 
mare decât oul, din care abia a ieșit.
• Cel mai mare ochi este cel al caracatiței. 

■ Diametrul lui ajunge la 40-50 cm.
• Forma hidrodinamică ideală și greu
tatea specifică mică a delfinilor le permite 
să se miște prin apă cu o viteză de până 
la 50 km pe oră. Delfinii respiră aer și de 
aceea ies la suprafață o dată pe minut. în 
împrejurări excepționale se pot afla sub 
apă până la 6-7 minute.

Soluția Integramel din numărul precedent: O-S-S-B- 
TREGATORI - OBOR - CUC - OL - LACAS - OVATE - TO - AGO
RA - SIP - IRITAT - R - CUB - OGARI - O - ANA - RAM - NC - 
ORA - ZA - RAREFIAT - MONO - NUCA - COLOS - SASI.

Tratează-ți tenul și acasă >
Câteva tratamente de bază, pe care să Ie aplici acasă, în situații de urgență

Uneori nu ai timp să a- 
jungi la un cabinet de cos- 
metică iar apariția coșurilor, 
a iritărilor san petelor, pe 
față, îți arată clar că tenul 
tău are nevoie de atenție.

I

Gluma paginii:
Ne-nsurat
Două domnișoare la discotecă. Se 

; apropie un tip arătos și o cere pe una la 
dans. In timp ce dansează, fata întreabă: 

’ - Ești cam palid. De ce nu mergi mai
des la soare?

- Acum am ieșit de la închisoare.
- Și de ce ai fost acolo?
- Mi-am omorât nevasta, i-am tăiat ca

pul și l-am aruncat într-un râu.
După dans fata se întoarce la prietena 

sa:
- inchipuie-ți dragă, nu e însurat!

Bananele sunt excelente 
în tratamentul antirid

O mască pe bază de banane 
este o binefacere pentru piele, 
mai ales dacă este aplicată 
săptămânal, seara, înainte de 
culcare. Zdrobește o banană In
tr-un recipient, până ce aceasta 
devine ca o cremă,

Aplic-o apoi pe față și las-o să 
acționeze timp de 15 minute, 
îndepărtează apoi cu apă călduță 
și la urmă cu apă rece.

Tenul trebuie să fie foarte curat.

în cazul bananelor pentru 
măști de frumusețe poate fi 
folosită chiar și coaja acestora.

Dacă este pasată se poate folosi 
pentru calmarea oricăror iritații 
ale pielii.

Mască pentru tenul 
obosit

După o zi obositoare la ser
viciu, ți-ar prinde foarte bine o 
mască relaxantă. Ia un pahar de 
iaurt simplu și o jumătate de 
portocală și amestecă-le bine cu 
mixerul. Când s-a format o 
pastă, aplic-o pe față. Vei simți 
o senzație de răcoare și 
prospețime. Las-o să acționeze 5 
minute, apoi clătește fața cu apă 
rece. Vei avea tenul mult mai 
luminos, iaurtul curățând foarte 
bine fața, iar vitamina C din 
portocală își aduce aportul prin 
vitamine.

Sauna pentru față
Pentru curățarea profundă a 

tenului, mai ales în cazul feței, 
congestionate este indicat s^ 
apelezi din când în când la o' 
baie de aburi. Umple un vas cu 
apă fierbinte și adgugă câteva 
picături de mandarin și lavandă, 
dacă ai tenul normei, lămâie și 
eucallpt, dacă ai ten gras, sau 
trandafir șl mușețel, dacă tenul 
tău este uscat și sensibil.

Pune-ți apoi un prosop peste 
cap șl. apleacă-te asupra vasului 
și stal așa 36 de minute. In acest 
timp porii se deschid și pielea 
este pregătită pentru aplicarea 
unei măști.

Dacă ai pielea foarte sensi
bilă, ești însărcinată sau suferi 
de astm, acest tratament nu este 
indicat.

Cultivarea plantelor de interior: Leandrul
Simbol floral al Sfântului 

Iosif pentru credincioșii 
catolici, Leandrul (Nerium 
oleander) este un arbust în
tâlnit în regiunile meditera
neene.

Și-a primit numele după zeul 
mării la greci (Nereus) și este 
mare iubitor de apă.

Leandrul are frunze persis
tente asemănătoare cu cele de 
salcie sau de măslin și în cazul 
cultivării lui în spații interioare 
ajunge până la 2 m. Florile pot 
fl simple sau duble, varietățile 
cele mai întâlnite sunt cele de 
culoare albă, roză, galbenă, roșie 
și chiar violet.

Poate să înflorească tot tim
pul anului, dar se recomandă ca 
iarna să ne trecut printr-o pe
rioadă de repaus. In perioada 
rece trebuie ținut în încăperi cu 
temperaturi de 5-10 grade O și 
r< I* dne luminate. Trebuie 
udlt a* cu apă la tem

peratura camerei. Suportă bine 
scăderile amenințătoare ale 
umidității relative din atmos
feră, dar nu și uscăciunea de la 
rădăcină, mai ales dacă se află 
in perioada de creștere și/sau în
florire. în acest caz arbustul 
pierde frunze și flori până când 
udarea va fi reglată (va dura 
destul de mult timp până să se 
întâmple acest lucru și pierde
rile de frunze și flori vor fi ma
sive).

Nu este pretențios la tipul de 
boI folosit, singura condiție fiind 
aceea de a se drena bine. Lean
drul se înmulțește pe toată pe
rioada caldă a anului, cu ex
cepția lunilor foarte toride, prin 
butași cu două noduri, semi- 
lemnificați, dar și prin semințe 
sau marcotaj. Sucul celular al 
Leandrului este folosit pentru 
obținerea; de otrăvuri pentru 
șoareci, frunzele se usucă și se 
folosesc pentru a goni insectele 
nadorite din spațiile de locuit,

iar din flori se exfrag esențe par
fumate.

în Italia, Grecia și India cren
guțele de Leandru sunt asociate 
ceremoniilor funerare.

Leandrul - o minunată plantă.
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• cmL to Deva, sau schimb cu aoartament 2-3 
amara, etaj l zonă centrată TolWH/asrai

Vasul ase de vacanta (15)

24W,dupăoral7.
• cart dl vacantă construcție 2002. D+P+E. 
stațiunea montanaStrajAicamare decoman
date, 3 tOvfcga 180 mp. toate UtiMțne. 
faa^MiClHW/20M.Tel(WtiaM895.

• apanaăeaM 2 camere semidecomandat 
amenajat sUI occidental, balcon închis, zonă 
bună. Tel. 0741/659859.
• mrtanwitL_______ ______
3, ceramm wrmK3,Tmounat®n majore, e 
tuaf d mobilă. 985 milioane lei» negâăafcit 
ante de schimb. Tel. 0W582117.
• apwtMMNt 2 camere, decomandat conto- 
riat, Gojdu, peter, renovat balcon, 850 mlBoene 
lei. Tel. 0742/223470
• aaartmm 2 camere, Minerului, bloc 
cărămidă, etaj 2, modificat Circuit iW- 
spoturi, parchet laminat gresie, falteță, Usă 
metalici, boxă la parter. Tel 231284.

• apartament 2 camere, semidecomandat zona 
Gojdu, etaj 4, acoperit cu tablă centrală termică, 
bine întreținut, balcon, 950 milioane M, nego
ciabil. Tel 215113,0745/159606.
• apartament 2 camere, decomandat conto* 
rlzat balcon închis, ultracentral, glgaca- 
lorlmetru, Interfon, 900 mHtoane Mi șl liads 1200, 
50 milioane lei. Tel. 221647.,
• apartament 2 camere, decomandat Str. 
Minerului, modificat Toarta modem, boxă !■ 
parter, Tel. 231284

. •urpenlapartmrtM 2 camere Deva, ultracen
tral, etajTflrikîmbunătățiri balcon mare, 
parchet 50 mp, preț TK mfiloane tel. Tel. 
0726/710903.
Lsssssessaa’s 

rezonabil. TeL 0743/281271.
• ugHateMHrt 2 camere. ultracentral, 900 
milioane attfjW8j«ni7.

ntxÂ^îComSst contate. <*;-vîfx 

lei negodaM. Tei 2242*. orr-»

2 camere, circuit Mul Dada, etaj 
..........................  even- 

\vari-

îp

• apartment I camere, ofer maximum MO 
rmnoane lel. Tel. 215264, după ora 19. ,

Vând ap. ' r..smer' (Gș
.________ 1 camere, zona aăta,ete| interi,

medlar, plata In eu% Tal 231284
• apartaraOat 3 camere, cartier Dada modi* 
ficat contorfzat, ocupatei Imediat 560 milioane 
lei. TeL 0723/608733.
• apartareoțl camere, cartier Dada, ocupatei 
imediat contorizatbloc cărămidă, parchet bala 
cu geam, preț 700 milioane lei. Tel OWSNRl

- coatea3 camere, pe AL Grisului, 
ofer maximum 630 milioane lei. Tel. OIZMXBOSl

Vând ap. 4 camere (O7)
A • wmlMat 4 camere, mansardă, scări inte
ri riotei, stare excepțională cu sau fără mobili, 

■A zona norobanp, $ mid, negociabil. Tel, 
0723/668733.
• aqortaptetemaatAcamere, Deva, zona Lili
acului contoriK repartitoare, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie mărită, taratei L5 mid. lei. Tel. 224296, 
0788/361782.

Vând case vite (ir.

J • cart Mm la șosea, 3 camere, hol, 
(fe dependințe, grădina 2000 mp, posibiftate 
W de racordare la gaz. Telefon 0723/631756, 

T 0788/191774.

• caii 4 camere, bucătărie, baie, pivniță, grajd, 
curte, fântână, Nădăștia de Jos (Călan), nego
ciabil, avantajos. Tel. 730468,0726/064489.
• casă bi Simeria, 3 camere, bucătărie, bale, 
beci, anexe, garaj, gaze, canalizare, zonă 
centrală st 435 mp, 15 mid. lei. Tel 261127.
• casă modestă, 14 ha teren, posibilități casă 
vacanță, agrbturism, zona Ormmdea, 8000 euro. 
Tel. 31284.
• casă P+l zqna parc, st 1200 mp, 4 camere, 2 
băi, living, încălzire centrală garai 100.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/582117.
• casă Bretes Mureșană, 3 camere, bucătărie, 
pivniță st 40 ari, 13 mid. lei. Tel. 224296, 
0788/361782.
• vând casă zonă centrală 5 camere, 2 băi, 
centrală și instalații noi, termopane, garaj, 
grădină suprafață totală 700 mp, pretabilă ș’ 
pentru societate. Tel. 215487.

REMEDIA SA Deva
ÎNCHIRIAZĂ spații

pentru birouri, cabinete 
medicale sau sedii 
firme, în Deva, cu 

suprafața de 300 mp, 
compartimentat.

Informații la sediul firmei, 
Devp, Str.Dorobanților, 
nr.43, sau la tel.223260, 
int.106 sau 0742-549674.

9
I _________________________________

deco-

211021.

• IM ap teren zona Deva. 3 km, bun 
construcție cabană casă fedHtățt curent gaz. 
Tel 0726/158688
• HM ap teren Intravilan, grădinii 20 x 60 mp,

n^QCtBDn. 181.
• M>» tap teren pentru agricultură șl 6000 n» 
tarerihMnnstructf sau agricultură local- 
tateateteștl.Ha^g, Ungă canton. Tel. 212272

• MM aa teren intravilan, ia capătul străzii 
RoseftWt^^Măgaz, curent, 12 euro/mp,

• tete N parodia teren a 500 mp, zona 
Căprioara 781,211124
• «M tarea Intravilan la șosea. Hunedoara, 
apă jțfccurent, suprafață plană6 euro/mp.

• «M M Șoimuș teren Intravilan pentru 
construcție casă, fi lîm s 1200 mp, facultăți 
gaz, curanta pMm,,maEtmo746«9M

V 2

StTeî

2 camere, zona 
tal imediat 100 

aro.ncgadibfl. Tel. 22436,0788361782.
• ele spre închiriere In Deva spațiu comercial 
dfracentral 30 mp, în prezent amenajat ea sediu 
firmă. Tel 0722/330084
• prtate«sbigazdă2etevedelațarăaparta- 
ment situat în zona Asțorla centrală termică 
apometre, în apropierea liceelor Traian, Ener
getic, Grlgore Moisll. Tel. 229897.

Miorița. Tel

Auto romanești (36)
• tete Bade 1310 stare bună, af 1986, preț 25 
milioane lei, negociabil. Tel. 214198.
• rtal beds Super Nova Oină, af 2002, august 
preț negodablLTM. 072VS7427B.
• tendttoda Super Nova Clima, culoare albă af 
2003, 21000 Ion, motor + cutie renault Clio, 
alarmă închidere centralizată unic proprietar. 
Tel. 0723/374574

Auto străine (37)
• tete Hat Panda, 5 viteze, const 4-45/100 
km, pita o mașină pentru piese de schimb, preț 
negociabil Tel. 215264 0746/256622.
• tete MB Mondeo 1,6 cu injecție, af 1994 
stare foarte bună Tel. 0254/2477(8,0788/344367.
• tete bpd Astra 1,7 TDI Caravan, argintiu, af 
2001,07,112500 Ion, CI nerutat în țară 7800 euro. 
Tel. 0724/188610
• tete Vdv»340 af 1987,2+1 uși motor Renault 
1721 cmc, stare perfectă de funcționare, preț 67 
milioane lei. Tel. 225587,0722794788

Camioane, remorci (39)
• vM MtecMtan cu macara 8 + 5 tone, neln- 
matriculat preț negociabil. Tel. 0722/772477.
• tete tractor u 650 plug PP3, remorcă 31 
tractor L 445, plug PP2, freză legumicolă Tel. 
0744/770344

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• tete abkaahat ghilotine, prese hidraulice 20 - 
400 tf, mașină roluit tablă ferăstraie mecanice, 
strunguri, freze cu cnc, aparate sudură otel, 
inox, mașină îndoit țevi Tel. 0741/175435, 
0724/410910
• tete abrtttt cu circular și mandrină 
compresor cu pistol de vopsit, ambele cu 
motoare monofazlce, preț negociabil Tel 
263598
• tend tractor U 650 plug 3 brazde, remorcă 
auto RM 7, preț negociate. Tel 242289, după ora

GMM
Tal: 230.830,233.170, 211110
F«2M.nQ,

MobUtor de apartament, 
------- MobHler de birou, 

uși PORTA----------------
iqxpni, cernere

AJ------------*UMm

Nețtearsă amintire $i regrete pentru cumnatul $1 nașul 
nostru

ec. MOTÂNTĂU HJE
la comemorarea A șase săptămâni de la plecarea pe drumul 
fără întoarcere.

LUPȘAIOSIF

Decese(<6)

Dotaa, Ortlta «1 SMta Boceau.

POGAN S1MION

atonul arat asigurări sănătate pe numele 
Vurazta Mlhal. Sa dedări nul.
• itonM «mate asigurări sănătate pa numele 
innascu Slmena, Dănncu Florin, Dăntscu 
Flavtus din HMO- 8e dsdat* nula,

Colegii de la școala „Andrei șaguna” Deva deplâng 
dispariția fulgerătoare a colegului lor

înv. FĂRCAȘ ROMAN
Dumnezm să-l odihnească.

Conducerea și salariațli SC Electrocentrale SA pi 
Termoserv SA sunt alâturi de fiunfliile îndoliate In 
greaua pierdere pricinuită de dispariția celor care au

Pioase aduceri aminte, regrete, flori și lacrimi la 
mormântul celui care a fost

dr. PĂTRÂ9B8CU RADU
la împlinirea a trei ani de la trecerea In neființă.

Familia.

Piese. arfxr.rti (42)
• «Ml 2 motoare electrice 220/380 V, putare 4 
kW, 3000 rpm, preț toarte avantafre ret. 
0741Z37543B, 0724MiOKO.
• «M OHNife Opel Ascona, 15, stare bună 
preț negodabll. Tel. 0723/7351».
• vM Mtater cu seleniu, profesional 120-220 
V, 648 vcx-MJAregWe: brut șl fin, protecții 
preț 2 milioane tel. Tel 261127.

N

• vM bmM de bucătărie, 2 fotoHI Relaxa, 
odndă hol 16 x 06-m, orice tip de oglindă la 
conwxtt. Tel 0745^60135.
•site mMI hol din pal, 23 milioane lei, 
mobilier birou 15 milioane lei, dulap 2 
milioane, măsuță tv 850300 lei, Pentium 133, 
17 GB, 32 M8RÂM, 2 milioane lei. Tel. 

0722/161644 225640.
• «MO naM canapn extensibilă și mobilă 
g^u țjneretprețul convenabile. TeL 213244,

• tete «»M mobRL HNotecă, sufragerie, 
duiaa cu 2 uși, lustre, preț convenaM. Tel. 
221874

Televizoare (48)
• tete totovtzor color, marcă germană, stare 
foarte bună de funcționare, diagonala 67 cm, 
preț 2£ mMoare lei negodabll Ta 025V219385, 
dupăoralT.

Audio-video, antene și 
instaiatii satelit (49)

•sactetata CMMrdaiă vinde antene 
satelit: digitale, fără abonament 24 
programe românești, preț 6.5 milioane 
lei, un an garanție, deplasare și montare 
gratuită. Tel. 0723/481776 074S/84O474.

îmbrăcăminte. încălțăminte
articole sport (52)

• vite dcteă și guler nurcă noi, preț nego
ciabil. Tel 212826

Citirii (i>3)

flectrocasnicc (56)

« . MtesteUtr Kimpotrivașoaredlor, 
șcbotanncr, suprafață de acoperire 00 mp, 
pentru locuințe, spații comerdate, depozite de 
alimente șl furw, brutării pivnițe. Tel 
O724/4HBld^0741/1754K.

• vătefeMMrultrasonlce pentru dresat dini 
sau Imprtrtva dinilor vagabonzi, Import UȘA 
Tel. 0748/260135.
• vătebafanță analitică 200 gr, tip Sibiu, pentru 
bijuterie, case de amanet asigur garanție 6 luni

• Vite MM inox 250 litri, pompă mare de apă 
cu motwntonofazfc preț negociabil 216îă

• văte cea* de buzunar, din aur, (Ms, 
vechime peste 100 de ani, perfectă fundonare,

* egociabil. Tel. 212272.0723/W60

■■ tennoiogica pentru raDnearea se 
Profite Op rigips, țiglă din tablă tablă ondulată 
iHastna I na re ptat-ras o na*-ino ort ner-Deton, 
făcutarmături. Tel.0724/4109100741/175435.
• tete Ha schimb cu lemne de foc 7 butuci 
dres i os m, p 20-30 cm, 1 bucată cireș 12 m, D 
30-B cm. Tel 216347, Deva.

Pierderi (62)

• la dtauă ca părăt Covad Constantin cu 
domiciliul în Deva. AI.MoțIlor, hl Al-5, sc. 4, ei 1. 
ap4Județul Hunedoara, la Judecătoria Arad,în 
dosarul nr. 11286/2004 cu termen la data de 
Sffi^țra 830 în proces cu Novac Mariana, 
pMhu stanHr* domiciliu minor.

• vbte 211 al, 31 milioane feVbuc, Mărflneștl, 
tel. 246312, după ora 18
• rttel ari teren arabil, In Boz-Brănlșca, zona 
VdeaBărascăTe1 4SW. fac menaj la domldHu sau 

birouri, după ora 15. Deva tel. 0742789009.
e Mute transport marfă Deva-Tlmlșoara, 
preț negociabil, In funcție de geutate șt volum, 
maximum 05 tone. Tel.0740/4M52L
• sSeCtact UoMeert marfă local sl Interurban
cu autoutilitară de 33 tone util Duba este 
prevăzută șl cu stendere pentru confecții 1.600,1 
240, h 230. Tel 229611,0740/953297.

execută amenajări interioare șl construcții 
lacheie. Tel. 213370 0745/595228.

Solicitări locuri de mim/.a
(73)

•eadetate tMMretaii angajează vânză
toare cu experiență Informații W. 226390

toare, salarlu^zjS^RvSS^^ozfate.

Relații la tel. 0721/274331.

• notat ante asigurări sănătate pe numele 
Craciuriescu Nicolae. Se declară nul.
• piardtecante asigurări sănătate pe numele 
Bita Ancuța. Se declară nul
■ «feteai cânte asigurări sănătate pe numele 
Gergely MCo-Ellsabeta. se declară nul.
a pfartlt ante asigurări sănătate pe numele 
Oargaffculaie.Se declară nul
• piatert cantet asigurări sănătate pe numele 
Ocollșan Marla. Se declară nul.

ssxsskmw"
• sa caută firmă care montează atame șl 
sisteme anfiefracțle și antifurt Tel. 0745^6622. ..

• vMhMn med rerltatelttioC Import it^ 
gen mantou, mșihS elegant, modem, doșab 
culoare maro roșcat șl gri grite, mărime 44-50 
Tel. 0741/078786.

KOCHI!
W MMM .4)ririii/AaA

>»rnimMViii. i.insR»
<•>• ■■•■Si • MAiapaiat

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.

■■ ALEOEȘI COMPLETEAZĂ TALONUL!

• chioșcul de ilara de tenga 
Cmntlm;
• chioșcul da «l»r» din Mațla 
d» autobus Orizont- Micro 16;
• chioșcul da afara da Uns* 
datoriile da Art* Forma;
• ehlopct da atare de MnsS 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de tiara intanactta 
Zamfireecu - B-dul Deoabad.

Oargaffculaie.Se
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Jurnalul unui băiețel din lagăr

Ei sunt

A început Festivalul Sundance

Dickinson își 
d cu un sărut

0 Cel mal bătrân școlar. Kimani Ma- 
ruge, de 84 ani, riscă să fie exmatri
culat deoarece îi deranjează pe copiii 
din clasa întâi, cu care e coleg la școala 
primară din Kapkenduiywo, Kenya.

0 Divorț. Actorul Ben Kingsley se des
parte de soția sa, Alexandra, cu care 
era căsătorit de mai puțin de un an și 
jumătate. El și-a văzut sDția sărutân- 
du-se cu un alt bărbat, într-o fotografie 
publicată de un tabloid german.

Un desen al băiețelului,' pe 
nume Petr Ginz, împrumutat de 
Memorial Yad Vashem de la 
Ierusalim, a fost dus în spațiu de 
astronautul israelian Ilan Ra
mon, la bordul navetei america
ne Columbia, care s-a dezintegrat 
la revenirea pe Pământ. După ce 
desenul a fost preluat de presa 
mondială, un ceh și-a dat sea
ma că documentele pe care le-a 
găsit în podul casei sale de la 
Praga erau tot ale lui Petr Ginz. 
El a contactat-o pe sora acestuia.

WllISIa este 
născută țnzodia
Vărsător, are 17 am» 
H plac'muzica, lite--

Păcăliți de Jude Law
Hollywood (MF) - Jude Law și Sien

na Miller au închiriat trei locații diferite 
pentru nunta lor, în încercarea de a 
deruta ziariștii.

O sursă din anturajul cuplului a spus: 
„O locație este tn Los Angeles, iar cele
lalte pe două insule, una dintre ele fiind 
Fiji. Ei vor anunța locul exact prietenilor 
și familiilor în ultimul moment”.

Săptămâna trecută, Jude a spus că el 
și Sienna ar putea fi logodiți de multă 
vreme - nu -doar de la Crăciun, așa cum 
se știe oficial - In speranța că interesul 
presei se va diminua înainte ca ei să 
ajungă în fața altarului. Purtătorul de cu
vânt al cuplului a confirmat faptul că cei 
doi s-au logodit, adăugând că o dată exac
tă a nunții nu a fost stabilită, aceasta de
pinzând de programele celor doi actori.

„Pe lângă un jurnal, erau șase 
caiete cu povestiri, un roman 
neterminat și câteva gravuri pe 
linoleum. Petr era încă un copil, ,, 
dar înregistra evenimentele ist 
torice ca un jurnalist”, spune so
ra băiețelului. Ea a fost cea care 
a pregătit publicarea jurnalului, 
scris în limba cehă.

Redactat în perioada septem
brie 1941 - august 1942 la Praga, 
în timpul ocupației naziste, jur
nalul lui Petr Ginz încep.e cu 
frazele următoare: „E ceață. A 
devenit obligatoriu să purtăm 
steaua evreiască. Mergând spre 
școală, am numărat 59 de evrei”.

Petr Ginz a fost deportat în 
1942 în lagărul de concentrare de 
la Terezin, la nord de Praga, iar 
in 1944 Ia Auschwitz, unde a fost 
gazat, la vârsta de 16 ani.

0 cota din încasări
Los Angeles (MF) - Creatorul 

, personajului Spider-Man, Stan 
l Lee (82 ani), a câștigat un pro

ces intentat companiei Marvel, 
‘ urmând să primească o parte 
i din încasările aduse de filmele 

inspirate de creația sa.
Instanța a recunoscut dreptul 

L lui Lee, care a creat personajul 
- în 1962, la 10% din încasări. Cele 

I două filme inspirate din benzile 
[ desenate ale lui Stan Lee au 
. avut încasări de 1.6 miliarde de 
: dolari la nivel mondial, ambele 
l situându-se printre primele 15
■ producții din toate timpurile..'

Stan Lee a dat In judecată în
■ anul 2002 compania Marvel, pen- 
r tru care a lucrat peste 60 de ani. 
! Lee a mai creat și alte personaje 
I de benzi desenate care au inspi- 
> rai producții cinematografice, 
• precum The Incredible Hulk, X- 
1 Men, Daredevil și Fantastic Four, 
t Decizia judecătorului anunță

că Lee are dreptul și la un pro
cent din vânzările de DVD-uri.

i Compania Marvel a anunțat 
că va contesta decizia și nu se 
așteaptă ca aceasta să aibă un

1 impact negativ asupra previziu
nilor financiare.

Sărbătoarea fibimlui independent, fondată de Robert Redferd, se »a Încheia pe 30 ianuarie
Park City (MF) - Mai de

schis decât oricând spre fil
mul independent din lume, 
Festivalul Sundance a debu
tat Joi seară cu speranța 
de a lansa noi talente și 
producții cu buget restrâns, 
misiune asumată de 
manifestare in ultimul 
sfert de secol.

De la revelația pe care a con
stituita» „Sex, Lies, and Video
tape” al lui Steven Soderbergh 
în 1989, sărbătoarea filmului in
dependent, fondată de Robert 
Redford, a devenit o manifestare 
respectată în calendarul cinema
tografic, atrăgând producători 
hollywoodieni în căutare de noi 
talente.

De-a lungul anilor, festivalul 
a consacrat nume precum Quen
tin Tarentino, care a prezentat 
acolo primul său film, „Reser
voir Dogs”, Daniel Myrick și E-

Actrița Lisa Kedrow șl soțul al, Michel Stem

'duardo Sanchez („The Blair 
Witch Project”) sau Catherine 
Hardwicke („Thirteen"), și a 
lansat filme aclamate de critică 
precum „The Full Monty” sau 
„Trainspotting”.

rican, lungmetraj străin - vor fi 
prezentate câte 16 filme. Pentru 
prima oară va fi premiat și un do-^, 
cumentar străin, categorie la car 
re vor participa 12 filme despre'-- 
Irak, Cecenia, Israel și Rwanda. 

Festivalul, inaugurat de „Hap
py Endings”, cu Lisa Kudrow în 
rolul principal, va mai prezenta 
„The Ballad of Jack and Rose” 
cu Daniel Day-Lewis, filmul 
japonez „Tony Takitani” de Jun 
Ichikawa și „Wolf Greek” al aus
tralianului Greg Mcclean.

Manifestarea va fi animată de 
prezența câtorva staruri holly- 
woodiene, printre care Keanu 
Reeves și Pierce Brosman, care 
joacă într-un film cu buget mic 
turnat in Mexic, „The Matador”, 

Și anul acesta programul vă în regia lui Richard Shepard, 
fi eclectic, cuprinzând 120 de TT“” -» —----- —
filme, selectate dintr-un număr 
total de 2.613 vizionate de orga
nizatori. în cadrul fiecărei sec
țiuni - film și documentar ame-

(Foto: EPA)

Unii critici și-au exprimat re
gretul că spiritul manifestării se 
diluează de la an la an din cauza 
„hollywoodizărli” din ce în ce 
mai pronunțate.

Are drept la replica
Los Angeles (MF) ■ Michael Jackson 

a primit permisiunea judecătorului de a 
se adresa americanilor intr-o apariție tele
vizată, cu câteva zile înainte de începerea 
procesului său pentru agresiunea sexuală 
a unui minor.

Avocații cântărețului au solicitat drep
tul la replică după ce presa americană a 
publicat documente din dosarul întocmit 
de procurori. Printre acestea se aflau frag
mente din mărturia presupusei victime, 
în care erau descrise in detaliu gesturile 
lui Jackson.

Judecătorul Rodney Melville a apro
bat cererea lui Michael, in ciuda protes
telor acuzării, care susține că apariția te
levizată ar putea influența viitorii mem
bri ai juriului.

Cântărețul a înregistrat deja declarația 
la reședința sa californiană, aceasta ur
mând să fie transmisă de Fox News spre 
sfârșitul lunii, cu câteva zile înainte de 
începerea procesului.

Acestea vor fi în număr de 21, 
16 dintre acestea fiind premiere 
mondiale. Printre principalele

Berlin (MF) - Organizatorii 
celei de-a 55-a ediții a Festi
valului de Film de la Berlin, 
care va avea loc între 10 și 
20 februarie, au anunțat joi 
lista completă a filmelor ce 
vor participa la competiția 
oficială.

vedete așteptate la Berlin se află 
Gerard Depardieu, Catherine 
Deneuve, Glenn Close, Will Smith, 
Isabella Rossellini, Debra Win
ger și Julia Jentsch.

„Man to Man” va deschide 
festivalul, în timp ce „Kinsey”, 
prezentat în afera competiției, îl 
va încheia.

Tot în afara competiției vor fi 
prezentate „Tickets”, realizat de 
Ken Loach, Ermanno Olmi și

Abbas Kiarostami, comedia ro
mantică „Hitch” a lui Andy 
Tennant, cu Will Smith în ralul 
principal, dar și „Hotel Rwanda” 
al britanicului Terry George. 
Glenn Close și Isabella Rosselli
ni vor fi prezente pentru a pro
mova „Heights”, un film regizat 
de Chris Terrio, prezentat tot în 
afara competiției.

Juriul va fî prezidat de eg 
zorul german Roland Emmerich.


