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Se cere înlăturarea secretarului general al Prefecturii

vremea se menține rece și închisă, se 
vor semnala ninsori slabe.

Una dintre surprizele făcute 
ieri ziariștilor de deputatul PSD 
de Hunedoara, Cosmin Nicula, 
!ntr-o conferință de presă, a fost 
cea legată de cererea de con
cediere a secretarului general al

Prefecturii, Florin Ștefan. „Luni, 
printr-o interpelare in Camera 
Deputaților, voi solicita mi
nistrului Administrației și In
ternelor concedierea iui Ștefan 
pentru incompetență și abuz In 
serviciu” - a spus deputatul. El 
a adăugat că secretarul general 
a încălcat Legile Fondului Fun
ciar și se face vinovat de pro
movarea unui management de
fectuos in relațiile cu secretarii 
primăriilor municipale, orășe
nești și comunale. Deputatul a 
menționat că tot printr-o inter-

, SĂNĂTATE ,_________„_______ , „____
Problemele tale medicale! în fiecare sâm- 
-&ătă alege SĂNĂTATEA din pagina 6!

pelare parlamentară va solicita 
amendarea legilor privind insti
tuția prefectului, Statutul 
funcționarilor publici și a admi
nistrației publice locale. în opi
nia lui Nicula, acestea trebuie 
modificate așa încât prefectul și 
subprefectul să poată sancționa 
inalții funcționari publici, cate
gorie in care intră și secretarii 
generali ai prefecturilor. Deo
camdată, această măsură poate 
fi aplicată doar de ministrul 
Administrației Publice și Inter
nelor sau de un secretar de stat.

Accident ușor
Mintia (L.L.) - Ieri 

dimineață, in jurul orei 
10.00, a avut loc in Mintia 
un accident „ușor" după 
cum afirmă martorii. Con
ducătorul auto al unui au
toturism VW s-a angajat in 
depășirea unui autocar, in 
timp ce din sens opus venea 
o Dacie. în urma coliziunii 
dintre Dacie și VW a rezul
tat accidentarea ușoară a 
conducătorilor auto. Chiar 
dacă nu s-au înregistrat vic
time, mașinile au suferit 
avarii majore.

Magflizlnolo de spe
cialitate au înregistrat-vânzări 
record de „inimioare". Se apro 
prie Valentine's Day. Tu ești 
pregătit? /p.S

(Foto: Tralan Mânu)

Ai dureri de cap, vrei să- 
ți faci analizele sau trebuie 
să-ți cumperi medicamente? 
Soluția ta este “Cuvântul 
Liber”! DE CE? Pentru că 
noi am lansat campania “Fii 
expert in sănătate!” Suntem 
ghidul tău in domeniul 

și iți oferim soluția pentru

0 Teatrul Dramatic „I D.Sârbu’ 
Petroșani va prezenta, în cursul 
săptămânii viitoare, premiera teatrală 
„Parlamentul din pădure”. Piesa aste 
semnată de scriitorul Dumitru Hurubă, 

■aLFTtnr wnMWwrw^ 
dramaturgie. Piesa se adresează ado 

î jlescenților și este regizată de Francisca 
Chorobea. (S.B.)
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Hunedoara (C.P.) - Siderur- 
giștii hunedoreni nu sunt de 
acord cu modificările propuse de 
ministrul Barbu Ia Gc | 
Muncii. „Sindicatul „Siderurgis- 
tul” Hunedoara a început cam- 

de strângere de semnături 
la angajații de pe platferma 

siderurgică prin care iși ex
primă dezaprobarea față de 
propunerile de modificare. Vom 
transmite de asemenea proteste 
premierului Tărtaeanu și mi
nistrului muncii, Gheorghe Lai 
bu. Deja am început să in- 
fortnăm salariații despre in- 

tualelor reglementări, privind 
relațiile de muncă.

Modificările anunțate vor, 
tran<orina salariații in simple 
obiecte de producere a proptii- 
lui. Cum altfel ar putea IE Ml 
angajatorul va putea obliga'.-, 
salariatul să muncească,.«re su- j 
plipțentam? Persinai consider < 
că încercarea de modificare a J 
Codului Muncii a ministrului 
Barbu va produa revoltă so- 
cială, fără să mai vorbesc de fep- 
tțft că Iși încalcă promisiunile { 
electorale”, ne-a declare! Etan..,, 
Vaidofc vumBuMb «mmm J
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E Mahmud Abbas, preșe-. 
dintele Autorității Palesti
niene, a demis mai mulți 
responsabili ai serviciilor 
de securitate palestiniene 
din Fâșia Gaza, în urma ti- 
rurilor cu obuze de mcjrtie-

ră ce au vizat coloniile evreiești. Intre 
aceștia, comandantul poliției palestinie
ne, generalul Saeb al-Ajez, și șeful Sigu
ranței Naționale din sudul Fâșiei Gaza, 
generalul Omar Ashur.

Șl

baze militare în România
O bază aeriană în Constanța și de una navală în Mangalia

El Saddam Hussein va 
compărea în fața instanței 
probabil în 2006, după ju
decarea principalilor săi a- 
sociați. Oficialii irakieni au 
anunțat că procesele a 
cel puțin doi dintre cei 12

responsabili ai regimului lui Saddam a- 
flați în custodia armatei americane rar 
începe în primăvară și că procurorii vor 
cere condamnarea lor la moarte.

Constanța (MF) - Statele 
Unite ale Americii vor avea 
la Constanța o bază aeriană 
la Mihail Kogâlnlceanu și o 
bâză navală la Mangalia, un
de se vor antrena patru mii 
de soldați americani, a decla
rat joi, pentru Mediafax, 
președintele Consiliului Ju
dețean Constanța, Nicușor 
Constantinescu.

Nicușor Constantinescu a 
confirmat astfel eă ta urma eva
luărilor făcute anul trecut la 
Constanța, de reprezentanți ai

Guvernului SUA, oficialii ameri
cani au informat autoritățile lo
cale că s-au oprit asupra a două 
locații: baza aeriană de la Mihail 
Kogălniceanu - unde in 2008 
Ministerul American al Apărării 
a investit peste 20 milioane de 
dolari - și la Mangalia, unde va 
fi construită o baza navală pe 
amplasamentul actualului port 
militar.

Președintele Consiliului Jude
țean Constanța susține că ta pe
rioada următoare echipe de spe
cialiști americani și români vor 
face evaluări comune pentru

construirea celor două centre de 
rezidențiat din Mihail Kogălni- 
ceanu și Mangalia, unde vor fi 
cazați câte două mii de militari 
americani.

De asemenea, va trebui iden
tificată locația unde vor fi cazați 
militarii «marinarii ia Mangalia 
în așa fel încât să fie cât mai 
aproape de baza navală, la cel 
mult nouă minute distanță de 
mers cu mașina, a precizat 
Nicușor Constantinescu, citân- 
dui pe oficialii americani cu 
care susține că a stat de vorbă 
recent.

Vizită neanunțată
Mosul (MF) - Secretarul 

american al Apărării, Don- 
ald Rumsfeld, a întreprins 
o vizită neanunțată la Mo
sul, ieri, pentru a omagia 
personal performanțele mi
litarilor americani și iraki
eni la alegerile de la 30 ia
nuarie. Prima vizită între
prinsă de Rumsfeld la Mo
sul a fost la un spital de 
campanie, unde a decorat 
militari americani răniți. 
Secretarul Apărării a sosit 
în Irak de la reuniunea 
NATO din Nisa. Rumsfeld 
a dorit „să discute cu co
mandanții unităților, să le 
mulțumească militarilor și 
să omagieze succesul în
registrat la alegerile ira
kiene”, a declarat purtă
torul de cuvânt al Penta
gonului, Lawrence DiRjta.

____________ -_________

Mal multe atacuri în Irak
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M ni soldai eu 13 morțl
Balad Ruz (MF) ■ Explozia unei mașini- 

capcană produsă, ieri, in fata unei mos
chei șiite din Balad Ruz, la 60 de kilo
metri nord-est de Bagdad, s-a soldat cu 
13 morți și cel puțin 23 de răniți, potri
vit Unei surse din cadrul forțelor de Secu
ritate.

Maher Salah, ofițer in cadrul servicii
lor locale de securitate, a declarat că au 
existat informații referitoare la un posi
bil atac cu mașină-capcană care ar fi pu
tut viza o moschee șiită și care era pro
gramat pentru prima zi de vineri a lunii 
Muharram, prima lună a calendarului 
musulman

Medgyessy pe lista 
colaboratorilor

Budapesta (MF) - Fostul premier socia
list Peter Medgyessy și actualul guverna
tor al Băncii Centrale a Ungariei, Zsîg- 
mond JaraV, f!guî-&LZ& pt > listă care in
clude numele altor 19 responsabili care 
au colaborat cu serviciile secrete comu
niste, publicată ieri de institutul Political 
Capital.

„Scopul nostru este de a face presiuni 
asupra clasei polite», pentru a-și respec
ta promisiunea de a da publicității fista 
completă a foștilor agenți comuniști”, ex
plică institutul.

Printre numele date publicității mai fi
gurează și părinții scriitorului Peter Es- 
terhazy, ai iui Zoltan Pokomi, fost preșe
dinte al Fidesz, cel mai important partid 
din opoziția de dreapta, și ai lui Istvan 
Csurka, președintele partidului xenofob și 
antisemit MEEP, reprezentat în Parlament 
între 1998 și 2002.

Institutul nu a publicat decât numele 
persoanelor care au recunoscut că au co
laborat cu serviciile comuniste sau au fost 
declarate colaboratori de către un tribu
nal de cercetare, organ de supervizare, în
sărcinat cu anchetarea trecutului persoa
nelor care dețin funcții publice.

Spre deosebire de alte țări din fostul 
bloc comunist, Ungaria, membră a Uniu
nii Europene de la 1 mai, nu a dezvăluit 
numele colaboratorilor fostei poliții secre
te, după căderea regimurilor comuniste 
în Europa de Est, în 1989.

Fostul premier al UngRlM,.Fote»
Medgyessy '■ ?; . imr epai

Șantaj
Dubai (MF) - O grupare 

extremistă care amenință 
să ucidă o ziaristă italiană 
luată ostatică în Irak a 
condiționat, ieri, oferirea 
de informații despre soar
ta acesteia de un anunț al 
Guvernului de la Roma, în 
maxim 48 de ore, privind 
retragerea trupelor din 
Irak.

„Guvernul italian are la 
dispoziție 48 de ore pentru 
a anunța retragerea tru
pelor din Irak. Aceasta 
este condiția noastră pen
tru a oferi informații de
spre soarta ziaristei Giu
liana Sgrena”, a comunicat 
Organizația Jihadului.

Aceeași grupare a anun
țat la 7 februarie că o va e- 
libera pe ostatica italiană 
în următoarele, zile, după 
ce avertizase că o va exe
cuta dacă autoritățile de la 
Roma nu își retrag trupele.

Phenianul ar putea reveni la masa negocierilor
Seul (MF) - Coreea de Nord ar 

putea relua negocierile multi
laterale pe tema programului 
său nuclear, dacă Washingtonul 
își va schimba politica față de 
această țară. a declarat adjunc
tul ambasadorului nord-coreean 
Ia ONU, jntr-un interviu acordat 
unui cotidian sud-coreean.

Revolta intim închisoare argentiniană
Zeci de deținuți înarmați amenință că vor omorî ostaticii

Buenos Aires (MF) - O re
voltă de proporții a izbucnit, 
joi după-amiază, într-o în
chisoare din Cordoba, unde 
zeci de deținuți înarmați au 
amenințat că vor arunca de 
pe acoperiș mai multe per
soane luate ostatice.

25 de membri ai personalului 
închisorii au fost luați ostatici, 
printre ei și directorul centrului 
de detenție, Emilio Corso.

Circa 50 de rude ale deținuți- 
lor, printre care și copii, se află 
în incinta închisorii, revolta fi
ind declanșată în timpul orelor 
de vizită.

Potrivit posturilor locale de 
televiziune, cel puțin trei persoa
ne ar fi fost ucise.

în închisoarea din Cordoba, 
situată în cartierul San Martin 
din capitala provinciei, se află 
circa 2.000 de deținuți, mulți fi
ind considerați periculoși. Re-

Coreea de Nord a anunțat joi 
că nu va reveni la masa nego
cierilor. în plus, Phenianul a 
subliniat că își va spori arsena
lul atomic, pentru a se proteja 
de intenția administrației 
George W. Bush de înlăturare a 
regimului. Coreea de Nord a re: 
fuzat să participe la a patra

Samarra (MF) - Mai multe 
atacuri comise începând de 
joi seară In Irak s-au soldat 
cu moartea a 14 irakieni, au 
anunțat surse din domeniul 
securității, citate de AFP.

La Samarra, la 120 kilometri 
nord de Bagdad, doi militari au 
fost uciși și patru civili au fost 
răniți, tatr-o ambuscadă produsă 
joi, la ora locală 21:00 (20:00, ora 
României), într-un cartier din 
sudul orașului, a informat purtă
torul da cuvânt al poliției, Ah
mad Saad.

Alți doi militari au fost uciși 
și tacă unul rănit, ta timp ce în
cercau să dezamorseze o bombă 
artizanală, ta apropiere de Dhu- 
luiyah, la 70 kilometri nord de 
Bagdad, a declarat locotenentul 
Hussein Abbas, adăugând că mi
litarul care a supraviețuit a su-

FIM RATO pentru Afganistan
Nisa (MF) - NATO a finalizat 

planurile de extindere a prezen
ței mie în vestul Afganistanului, 
în cadrul expansiunii graduale a 
forței de menținere a păcii pe 
cate Alianța o comandă în aceas
tă țară, a informat purtătorul de 
cuvânt al organizației.

Această nouă desfășurare va 
implica ta total aproximativ 900 
de militari, dintre care 500 vor 

volta a izbucnit la ora locală 
16.00 (21.00, ora României), iar 
deținuții cer ameliorarea con- 
dițiilor de detenție și prezența 
tmui judecător.

Posturile locale de televiziune 
au prezentat imagini cu zeci de 

locuri din închisoareDeținuți uiarmațl, refuglațl în

rundă de negocieri care urma aă 
se desfășoare ta septembrie 2004, 
la Befjing, ta prezența reprezen
tanților Statelor Unite, Chinei, 
Japoniei, Rusiei și Coreei de 
Sud. Reuniunile precedente nu 
au reușit •*  găsească o soluție 
la crita nucleară fabucnită în oc 
tombrie 2K2.1

ferit răni ușoare.
Ieri dimineață, doi militari au 

fost răniți de tiruri de mortieră 
care au vizat baza lor din Dujail, 
la 40 kilometri nord de Bagdad, 
potrivit căpitanului Ibrahim 
Mahmud.

La Tall Afar, la 400 kilometri 
nord de Bagdad, doi irakieni au 
fost uciși în confruntări cu ar
mata. „Incidentele au izbucnit la 
ora locală 10:00. (9:00, ora Romă»-, 
niei), după un atac cu obuz d Jl 
mortieră, care a vizat un avan
post al armatei irakiene, și au 
avut loc în două cartiere”, a pre
cizat căpitanul Aii Rajab.

Ieri dimineață, șapte irakieni 
au fost uciși într-un atac care a 
vizat o brutărie din estul Bagda
dului, potrivit unui nou bilanț 
al poliției, care este de părere că 
ar putea fi vorba despre o re
glare de conturi.

fi noi pe teren, iar 400 vor fi 
transferați din regiunea Kabul, > 
potrivit unui responsabil NATO. * 

în august 2003, NATO a pre1 
luat comanda Forței Internațio
nale de Asistență pentru Secu
ritate (ISAF), o forță de stabili
tate cu un efectiv de aproxima
tiv 8.500 de oameni, care a fosț 
staționată inițial la Kabul.

persoane, unele cu fețele acope- 
ite, înarmate cu bastoane și 

arme albe și care s-au refugiat 
pe acoperișul clădirii.

Forțele de ordine au fost mo
bilizate. iar cartierul a fost par
țial evacuat.

Șanse mici
Londra (MF) - Șansele 

României de a adera la UE 
sunt relativ mai mici decât 
cele ale vecinei sale Bul
garia, deși au crescut față 
de noiembrie 2004, potrivit 
unui sondaj realizat de 
Reuters.

1MffO*Wf  "EOACPE: Cornii Poenar
T< <05*211275,  ’

218061 X/. JJhilNWfc Viorica Roman. Vatenta Neagu, Ina iurcone, Cipriari Marinul Oare FM, QmM L ianoK Raiuca
, rn0âMCU, Sanda Bocantau, Loredana Leah, Mîhada Tâmaș, Tîbenu Stroia
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Abonamentul lunar la Cuvântul fiber valorcazâ 
50.000 de lei plus taxe poștale £ se potfj? 

face prm intermediul factorilor poțta'i. la ofici
ile poștale din teritoriu sau ia sediul redacției.
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telefonul 
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0 Pe fondul stării de ebrietate, în urma 
unei altercații un individ, i-a aplicat lui 
Gheorghe R., de 32 de ani, din 

L Petroșani, mai multe lovituri de cuțit în 
C^ona abdominală, provocându-i o plagă 

1 penetrantă care i-a pus viața în pericol. 
Polițiștii au stabilit că agresorul este 

,, loan B., de 40 de ani, din localitate. 
tî (V.N.)

„ 0 Curs pentru crescătorii de păsări.
Oficiul de Consultanță Agricolă și 
Direcția Agricolă Hunedoara organizează 
începând cu 15 februarie un curs pentru 
crescătorii de păsări. Durata cursului 
este de 3 luni. (L.L.)

TiBEPIU SîROIA 

tiberiu.stroia@informmedia.ro

După scandalul adopțiilor, când 
baroneasa Emma Nicholson ne-a ure-

cheat că ne vindem copiii mai ceva ca pe 
vremea lui Ștefan cel Mare, oprind astfel 
expansiunea țării noastre pe Pământ, românii 
au găsit o nouă metodă de a invada planeta. 
Nu Je mai dăm puturoșilor ăia de occidentali 
copilul gata făcut. Le livrăm doar ovulele 
fecundate. După care, nu au decât să-i dez- 
jlte ei prin utere capitaliste și să-i crească.

Gel puțin așa reiese din ultimul scandal 
mediatic în care ni se dezvăluie că o 
clinică particulară din București oferă <• e 

vânzare ovule românești celor din Occident. 
Iar o declarație a unei românce care 
recunoaște că și-a vândut ovulele pentru a-și 
putea organiza nunta nu face decât să 
întregească tabloul sumbrei realități în care 
trăim. Practic, ăm ajuns la limita cea mai de 
jos a condiției umane.

Cine știe, dacă privim Iucrurîfe"su6 un 
alt aspect, poate că totul face parte din 
marea strategie de cotropire a Tenrei, născută 

prin cine știe ce creier de general român. Nu 
putem noi să ne batem în armate sau în 
finanțe cu marile puteri, dar îi invadăm cu 
românași.

In felul acesta, peste vreo 20 de ani, o să 
ne ridicăm și o să declarăm Terra 
pământ românesc. Vom avea, așadar, canti- 

l’^hentul Oltenesc, Moldovenesc și Ardelenesc. 
PmB vezi atunci, muică, ce de Jii!

DN 7 Gurâsada - Tătărești - Zwn 
E0 687 Sântuhalm - Cristur -

Hunedoara

Deva
08.00 -
11.00 -13.30
14.30 -16.00
16.00 - 17:00

DJ 786
Str. Horea

Șolmuș
Calea Zarandului

Victimă a traficului de ființe în Belgia
O asociație umanitară din Bruxelles îi ajută pe repatriații rromi la ei acasă

Sanda Bocaniciu
E-MAIL: sanda.bocanlciueirrformmedia.ro

Deva - La Fundația 
„Conexiuni” Deva, a sosit 
reprezentanta unei asociații 
umanitare din Belgia, Anne- 
Franțoise Dahin, preocupată 
de situația în care se găsește 
o persoană din Orăștie. Ea 
spune că „datorită hazardu
lui a ajuns să contacteze
fundația din Deva, pentru că
« ..... ...5

Povestea persoanei din 
Orăștie, o femeie cu o vârstă de 
circa 40 de ani, am aflat-o, ieri, 
de la Lenuța Angalita - dir. exe-

i ■,. :.

Hunedoara la Bruxelles
Deva (V.N.) - Primul județ 

din țară care are o reprezen
tanță la Bruxelles este 
Hunedoara. Acest lucru l-a făcut 
cunoscut ieri intr-o conferință 
de presă Mircea Moloț, președin 
tele CJ. Reprezentanța hune- 
doreană pe lângă UE este situată 
la Chausse de Charleroi, iar 
reprezentantul legal se numește 
Tudor Bogdan Rogin. Moloț a 
precizat că acesta este așteptat 
la Deva cât de curând pentru a 
se pune la punct ul timele detalii, 
costurile de funcționare urmând 
a fi suportate de Consiliul 
Județean. Reprezentanța este 
rezultatul demersului făcut în 
noiembrie 2004, cu prilejul unei 
vizite la Bruxelles a unei dele
gații hunedorene.

cutiv al Fundației „Conexiuni” care nici măcar nu se putea 
Deva, și de la oaspetele acesteia, 
care au hotărât deja, de la prima
lor întâlnire, să întocmească un 
proiect de parteneriat european 
a va fi aplicat în comunitatea 
de rromi din Orăștie.

Femeia, pe urmele căreia au 
ajuns belgienii să cunoască 
Orăștia, face parte din această 
comunitate.

A fost la cerșit, ceva mai mult
de doi ani, în Belgia^Acolo a fost 
depistată de cei de la Asociația 
„Service d’aide aux victimes”
din Bruxelles ca fiind o per
soană abuzată, victimă a traficu
lui de ființe, aflată în ilegalitate,

plânge nimănui și care a trăit 
zile cumplite alături de o parte 
dintre copiii săi

Ultimul copil i s-a născut 
acolo. Acum a fost repatriată, 
stă cu chirie - pe care o plătesc 
cei caife se ocupă de acest caz 
social - alături de cei șase copii 
ai săi. Cel mai mare are 20 de 
ani, iar cel mic doar 2. Actele și 
le -a uitat în Belgia, dar acum i- 
ag fost aduse. .

„Asociația noastră, prin 
Comitetul de inițiativă pentru 
sprijinul victimelor repatriate - 
format din cinci. familii care 
strâng bani pentru femeia din

Cerere pentru ajutor social
Deva (I.J.) - Nicolae Vesa 

este pensionar și locuiește în 
satul Buceș, cu soția. Cei doi 
trăiesc din pensia bărbatului 
de 1.535.000 lei lunar. Vesa 
consideră că venitul familiei 
este foarte mic și se intere
sează dacă nu poate primi aju
tor social.

Aceasta pentru că soția sa, 
chiar dacă a lucrat peste 10 
ani, nu are nici un fel de pen
sie după munca depusă.

în acest sens ne-am adresat 
Direcției de Muncă, 
Solidaritate Socială și Familie 
Hunedoara, care i-a oferit un

răspuns la întrebarea 
adresată redacției.

„Venitul minim garantat 
pentru c persoană este in 
prezent în valoare de 883.000 
lei, iar pentru două persoane 
este de 1.584.000 lei. Pentru că 
pensia dlui Vesa este mai 
mică cu 49.000 de lei față de 
cât îi este garantat de către 
stat, trebuie să depună o 
cerere pentru obținerea acelei 
diferențe”, precizează Mona 
Atodiresei, purtător de cuvânt 
la Direcția de Muncă, 
Solidaritate Socială și Familie 
Hunedoara.

Orăștie -, și-a propus efectuarea 
unei evaluări in teifen, 
deschiderea unui cont la o bancă 
pentru achiziționarea unei case 
pe care să o doneze femeii și 
copiilor săi și, pentru viitor, aju
torarea întregii comunități de 
rromi din Orăștie.

Noi ne confruntăm frecvent 
cu astfel de situații și cu astfel 
de oameni Nu simt numai din 
România. Acum mai este o 
femeie pare are același destin și 
provine din aceeași zonă.

Este tot o victimă a traficului 
de ființe”, spune Anne Franțoise 
Dahin, sosită la Orăștie din 
Bruxelles cu scop umanitar.

Modificări SAPARD
Deva (L.L.) - Pentru acce

sarea fondurilor SAPARD desti
nate agriculturii, solicitantul 
trebuia Să prezinte o cofînanțare 
proprie care trebuia să fie în 
numerar. Pentru o mai bună 
absorbție a fondurilor s-a solici
tat ca și activele să poată fi 
folosite drept cofmanțări la acce
sarea fondurilor Sapard. S-a 
cerut autorităților UE să acce
lereze tranșele pentru progra
mul Sapard pentru trimestrul 
IV, în valoare de 45 de milioane 
de euro. S-a obținut major.irea 
plafoanelor pentru fondurile des
tinate fermelor agricole. Pentru 
realizarea inspecției sanitar-ve- 
terinare la punctele de frontieră 
și pentru programul național de 
ecarisaj au fost solicitate fonduri 
nerambursrhil*  de tip Phare.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
sanda.bocanlciueirrformmedia.ro
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ACASĂ PRO CINEMA
730 CeaM deșteptător
&20 Whipping
830 Desene animate Clubul 
B Disney
930 Jtnalul TVR Sport Me

teo
945 Doctor Bedter 

1030 Ham și miau 
1035 Avanpremieră 
1045 S ctecoU temi 
1135 Justice MMLCu:

Karri Turner,
12:15 Fotbal to sală. Med din 

Campionatul Național 
1430 JumaU TVR Sport Me

teo
1415 Urnea to an «Hm 

Moderator Mfhai Con
stantin. Realizatori: Ele
na Voirea și Octavian 
Basoc

15:15 AmhmMI 
1530 O vndetă poputert 
17» Dtocofode hartă 
17-juVfețacuBomte 
1830 TefcaswrciJada. Mi-

B cheianaito. Ecosisteme 
:Noua Zeelandă. Marco 
Polo. Cameleonii.

1930 JunaU TVR Sport Me

teo

t

3 * WmaU (comedie,

13 Franța, 1977). Cu: 
Jean Paul Belmondo, 
Raquel Welch, Dany 
Saval Jane Birkin, John
ny HaDyday. Regia 
Claude Zidi.

7235 Concert extraordinar 
Ben Gatis

2900 JunalulTVR Sport Me
teo

2335 Inimi păcătoase
13 (thriller, SUA 1994). 

Cu: Timothy Daly, 
Lauren Holly, Alice 

. Carter, Joe Panto- 
liano.Regia Michael 
Scott.

055 Trecere ilegală 
(3 (thriller, SUA 1994).
'... Cm Lee Horsley, Felicity 

. Waterman, Leslie Ming, 
Rene Pereyra. Regia 
Camilo Vila. Gale și 
soțul ei, plecați Intr-o 
croazieră, sunt vic
timele unor trafkanți 
de droguri, care-i iau 
prizonieri.

X 
i 
i

730 Ooctoru de sunete (re- 
giuare)

830 Zfimbete totro pastilă 
830 Desene animate: Plan- 
Beta roboțSor, episodul

45, Vod: Charies Ader 
MO Deseneantoiate: Bey- 

biade, episodul 38 
90 Desene animate Tom

și Jerry, episodul 46 
100 Uriașul Many, episodul

11. Cu: Bruce Davison, 
tJ Molly Cheek

«
s

■>-

’ 1090 Cleopatra 2525. episo

dul 11
i 110 kstrim tM (reluare) 

11:25 DhastfaCampionilor 
(reluare) 

1130 SW Magazin 
12:15 Promotor. Cu Roxana 

Ciuhulescu

i*

i

7
i 
I

‘ 12:50 Știrile MV 

1330 Nunta mrrtă
să nu Ite (comedie, 

QSUA 1999) 
1530 Parfumul banfior

(comedie, SUA 1979) 
170 Meteni pe viață (come

die, SUA 1982) 
1813 Știrile Sportive 
1930 Știrile ProTV. Sport

2ft15 Legile atracției 
{^(comedie, coproducție,

2000) . Cu: Pierce Bros
nan, Julianne Moore,

J Michael Sheen, Parker 
' Posey, Frances Fisher, 

Nora Fisher, Nora 
; Dunn.

223C Coșmar de St 
raVatentin (thriller, SUA,

2001) .
Cu: Denise Richards, 
Davis Boreanaz, Mar- 

’ ley Shelton, Jessica
Capshaw, Jessica 
Cauffiel. De Ziua 
Indrăgostiților, patru 

prietene încep să 
‘primească felicitări de 
amenințare. Cum o 
altă prietenă de-a lor 
murise recent, iar sin
istrele felicitări par să 
fie mal mult decât o 
glumă proastă, fetele 

. Încep să-și dezgroape 
amintirile din copilărie 

030 Legile atracției (come- 
T3die, Coproducție)

t

»
î

r

i

i

I

i

i. 
r
4

l

f.

}

730 Aventuri în vacanță 
8:00 Desene antoiate: Jetix. 
q Gadget și gadgetlni.

Copiii Lunto Jim Button. 
Prințesa Stai 

1030 Casa de piatră 
1030 Roata de rezervă 
1130 Entane tonii (aventuri, 

QSUA1998). Cu: Kate
Mdgrew, Corbin 
Bemsen, Danny New
man, William Arm
strong, Miles Anderson, 
Martin East 0 văduvă 
din Indiana și fiul ei, 
mobil t Intr-un scaun 

cu rotite; locuiesc la o 
fermă care n-a mai pro
dus nimic de mult 

1230 Ingand păzitor 

1330 Știri 
13:15 Opt regufi staple

B (episodul 26). Cu; John 
Ritter, Katey Segal Ka- 
leyCuoco 

1430 Sue Thomas 
1530 CaataN dreptății 

13 (acțiune, India, 1999) 
1840Săptitaânafinanctaă 
1930 Observator cu Gabriela

Vrânceanu Firea. Sport

2005 Drtnul oaselor (aven-
Olturi, România, 1980). 

Cu: Florin 
Pfersic, Marga Barfau, 
Ion Marinescu, lurie 

’ Darie, Remus
Mărgineanu, 

s Ernest Maftei 
2230 Observator Cu Gabriela

Vrânoeanu Firea 
23:15 Donnie Brasco 

Bithriller, SUA, 1997).
Filmul se bazează 
pe romanul autobi
ografic al kii Joseph 
Pistone, Donnie Bras
co, My Undercover Life 
in the Mafia, publicat 

- în 1989 și care â de
venit sursa scenariului 
semnat de Paul At-

. tanasio
130 Conors interactiv 
230 Sue Thomas (reluare) 
«B Donate 8mkd (thrifier, 
BSUA 1997)

preluare) 
H00l ti păzitor

B (reluare)

i

$ 
i

\

630 Sweet Home Alabama 
ra (romantic, SUA 2002)

7-50 Pe urmele fratelui meu
13 (comedie, Canada, 

2004)
925 Stuart Utile 2 (came- 
FJ die, SUA 2002). Cu: 

Geena Davis 
1040 Mântuirea (comedie, 

ia SUA 2001). Cu: Julie 
Condra

12:15 Siguranța națională
13 (acțiune, SUA 2003).

Cu: Martin Lawrence 
1345 Mied Oddemmann 

•3 (comedie, Norvegia, 
2000) 

15:15 Soooby-Doo (aventuri, 
«SUA 2002)

1645 îngerii U Charfie: In 

ra goana mare (acțiune, 
_ SUA 2003)

1830 Slmone (dramă, SUA 
fa 2002). Cu: Al Padno, 

Catherine Keener, 
Winona Ryder, Elias 
Koteas, Pruitt Taylor 
Vince. Regia: Andrew 
Niccol. Ea e fantezia 
absolută a oricărui regi

zor

i

I

3-
£'

2090 Joey Episodul 7: Joey 

B Și soțul- Cu: Matt 
Leblanc

2130 Sweet Home Alabana 

Q (romantic, SUA 2002). 
, ?jCu: Reese Witherspoon, 

Josh Lucas, Patrick 
Dempsey. Candice 
Bergen, Mary Kay 
Place

22» Blonda de la Drept 2 
(J (comedie, SUA 2003).

sCu: Reese Witherspoon, 
SaHy Field, Bob 
Newhart, Luke Wilson, 
Jennifer Coolidge. Re- 

,gia: Charies Herman- 
wurmfeld.

ft25 Snake Eyes (thriller, 
qSUA 1998). Cu: 

Nicolas Cage, Gary 
Sinise, Stan Shaw, 
John Heard, Caria Gug- 
ino. Regia: Brian De 
Palma. De la 
tocredWhil plan 
secvență de deschidere 
și până la finalul plin 
de suspans...

:£

r

i

i

730 Școala mkflor vrăji-
Btoare

730 Simba jirior merge la 
BNew-Yoric

KOO Teleshopping
830 ă șl aventiiă 
930 Universul cunoașterii 

1030 Btirurize și alte gâze 
1030 Steluțe pentru Europa 
1130 Baschet Cleveland - 

Dever, med dn NBA 
Rezumat 

1230 Top Sport Cutaăfcm și

1230 Maneta IT 
1330 Vânt și nor 
13:55 Aarneste... MAXIMA 
14» Tetartriunea, 

dragostea mea. Prezintă 
Alexandra Velniduc.
Dansând to ...lamă. Re
alizator 0. Dumitru 

1530 Aventuri to Africa 
1645 Jurnalul TVR. Știri.

sport meteo 
1745 Via Sacra 
1830 Rugby: Scoția - Irlanda, 

med dto Turned oetor 6 
Națiiri. Transmisiune 
directă.

19-45 Miracole

ir

•»

i

i

î
4

2Q«Amy
2130 Jirnalul TVR . Știri, 

sport meteo
2230 Ora arte. In fiecare 

zi a lui, Picasso a 
pictat a sculptat a gra
vat a făcut 
matrițe și a desenat.

2330 Apocafipsa (dramă.
T3SUA 1996). 

Partea I. Cu: Patrick 
Bergin, John Shea, Vir
ginia Madsen.

• Regia Kevin Connor. 
Drew Latham 
pornește în căutarea 
ucigașilor fratelui 
său, un fost agent CIA. 

090 Pericol dto 
190 Rock la mărim ar 

Kripton, Metrock, 
Bad & Pala 
Gothk

230 Aventuri in Africa (refu- 
®are)

«88 Naturi și aventurii (re
luare)

430 Pericol dhi spațiu 
530 Express TV

î

•?

730 Tradrpte roman» 
730 Teteshopptng
830 Mutant X. Cu: Forbes 
0 March, Victoria Pratt 

Lauren Lee Smith. Re
gia: John Bed, Graeme 
Campbell

930 Ora nouă a Rfimfiniei 
10» Ministar 
1030 Sport dte# și o vedetă 
1130 Motor 
1130 Viteză martoră 
1230 Momente ar Sten

BCooper. Cu: Norm Mac
donald, Penelope Ann 
Miller, Brian Howe. Re
gia: Barry Kemp, Noun 
Macdonald

. 1230 FHmul și televiziunea
7 '

i
3
i

1330 The flavours 3 bucătari.
Modalitate de preparare 
7 se iau 3 bucătari în 
vârstă de până în 21 
ani, super instruiți fa 
food design ia Londra 

1330 Vedeta la mături 
1430 Ce vor fetele 
1630 SdM> de mame 
18:00 focus. Prezintă: SiMa

Mcufe 
19» Monta

Jf1

» *

3

Chris
tian Sabbagh vă 
așteaptă în fiecare 
săptămână la 0 ora de 
suspans, într-o emisiune 
careva va arăta 
adevărata fată a 
meseriei de polițist și 
greutățile cu care acesta 
se confruntă clipă de 
clipă.

2130 Dragă, am micșorat 
OoopB (comedie raman- 
. tică, SUA 1999). Cu: 

Rkk Moranis
2338 TrikHI to dragoste 
MO Remember Ray 

charies.
Cu: Jamie Foxx, Elton 
John, Mary J. Bilge, 
Tom Cruise, Usher. 
Soul este un drum în 
viață dar este întot
deauna drumul ceT mai 
greu - Ray Charles.

■ Un concert extraordi
nar, în memoria geniu
lui muzidi soul, Ray 
Charles.

530 Roveștiri adevărate (re
luare)

630 Wdurea blestemată 
B (reluare)

8:15 Totul despre Camila 
sc u: Scarlet Ortiz, Segun

do Cemadas, Bernie 
Paz, Carla Barzotti, Ser
gio Galliani, Teodora 
Gonzales

1130 Extravaganta 
B Anastasia

1230 îngerul nopții. Cu: Ce- 
Bsar Evora, Angelica 

Rivera,.Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri- 
da Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

1330 Răzbunarea. Cu: 
g Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas 
1430 Pisica săbatică.
15:45 Pădurea Nestemată. 

gCu: Ecfiti) Gonzâlez, 
Gabriel Soto, Adamari 
Lâpez, Jaime Cărnii, 
Ludwika Paleta 

' 1730Poveștiri; svărete 
17:55 Vremea de acasă 
1830 Gitanas. Cu: Saul 

s' BLisazo, Dolores Heredia

î

2tt00 Numai ktirea. Cu: Co
Srina Dănilă, Alexandru 

Papadopol, Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu, 
lurie Darie, Anca Pan- 
drea, Vlad Rădescu, To
re Vasilescu 

21:15 Minciuna. Cu:
gKate del Castillo, Guy 

Ecker, Eric del Castillo, 
Karla Alvarez, Rosa 
Maria Bianchi, Sergio 
Basanez 

2330 Dorința. Cu: Natalia Or-
Beiro, Soledad

SiKreyra, Daniel Fanego, 
Daniel Kuznieda, Clau
dio Quinteros, Alicia 
Bruzzo, Luis Luque, 
Mauricio Navarro, Clau
dio Rissi 

030 Ingerid nop Cu: Ce-

Bsar Evora 
030 Răzbunarea. Cu:
B Gabriela Spanie, 
. Josă Angel Mamas, 

Maria Heieha 
Doering, Orlando 
Miguel

06:00 Apropo TV 09:00 
Pokemon (r) 0955 Apropo» 
de... filme 1030 Locotenen

tul Roberts (r) 11:55 Apro
po de... mediabiz 12:00 
Documentar: Redescoperi
rea lumii (r) 12:55 Apropo 
de... vedete 1330 Viața la 
Casa Albă (r) 13:55 Apropo 
de.,, muzică 1430 les trim 
Tivi ep.13 14:30 Fața 
neștiută a Terrei 1530 Re
descoperirea lumii 16:00 
Visuri americane 16:55 
Apropo de... filme 17:00 
înalta societate (comedie, 
SUA, 1956). Cu: Bing Cros
by, Grace Kelly, Frank Sina
tra, 1930 In jurul lumii 
2030 Chirița în lași (come
die, România, 1988) 2230 
Sub pământ SRL, ep. 7 
2330 Oz

11.00-12.00 Emisiune diver
tisment: Verde de Paris 
12.00-13.00 Emisiune: 0 fe
meie de nota 10

EUROSPORT
1030 foftab Top 24. 
1030 fotita: Gooool I 
1130 Schi alpin: CM, la 

Botmfa Italia.
1230 Matias CM, la Torino, 

Itafia sntoto, sprint (live) 
1330 Combinata nordkă: 

CM, la Torino, Italia 
14» Schi afom: CM, la 

Bormio. Itaăa. Mas- A 
culin, slalom, manșa / 
doua (live)

1530 Combinata nordkă: 
CM, la Torino, italia. 
Sprint 7,5 km (live) 

i Schi feirrt CM, ia Reit1530 —______r_ . _ — —
imWfr Gennanta. 
Masculin, 15 km, pro
cedeul Ito

17:15 Sărituri eusdătote CM 
la Torinq Me (five)

de la Paris, Franța. 
2130 Omnisport Casa Italia 
21:15 Box: Gala Intema- 
“■ țlcnală. Urmează a fi

anunțat (reluare) 
2330 Raliuri: CM - Raliul

Suediei.

TENA 1
730 UniwrH crednH
830 Desene aninate Clubul 
QDisney

930 Jumata TVR Sport Me

teo
945 Debut 50 Plus Prezintă 

km Besoiu. Realizator 
Dorin Munteanu (TVR 
Timișoara)

1045 Oriamt 2007 Realizator 
Gabriel Giurgiu

1145 Moța satiM Magazin 
de informare și educare 

1330 Agende pofitid Co
mentator politic los if 
Boda. Moderator Moni
ca Ghiurco

1430 Jurnal TVR Sport Meteo 
1415 Dfinutz SRL Sqrermar- 

ket de divertisment
1&15 Training Orcufor 

Portret de artist Dana 
Dogaro

173! -faictafic 
Setecțiuni ctin concertul 
de la Petroșani (II) 

18» Tragerite Loto 
6M9 și Noroc’ 
Omologarea

1930 JunaU TVR Sport Me

teo

r

£

4
î

730 Morocinopl (comedie, 
QSUA 1993)

830 Desene animate Plane-
EJta roboților

930 Desenea antaate Bey- 
țg ade

930 Desene antoiate Tom și
0 Jerry

9:55 Miasdi Campionilor 
1030 barest 
1130 Parte de carte Reali

zator Cristian Tabără 
1230 Profeții despre trecut

Cil Silviu Bțircan
12» Știrile PRO TV 
1330 BudOria M Radu 
1345 O lume dispărută 
1445 Șapte mirese pentru

13 șa te frați (comedie 
muzicală, SUA 1954) 
Cu: Jane Powell, Jeff 
Richards, Russ Tamblyn, 
Tommy Rail.

1645 Amnezie
.jCuswprize (comedie,
WSUA 1987) Cu; Goldie 

Hawn, Kurt Russell 
(Dean Proffitt)

1855 Știrie Sportive 
19» Știrite ProTV Sport Vre

mea

3

730 Concurs Interactiv 
830 Dinozaurii 
830 Desene animate Cy-
Bborg 009

930 Desene animate Casper 
930 Desene animate 101
Bdaknațieni 

1030 Enkpna Lunii (dramă,
13 SUA 1998) Cu: Corbin 

Bemsen, Wlffiam Arm
strong, Daniel Newman, 
Kate Mulgrew, Martin 
East

1230 Misterele naturii 
1330 Știri
13:15 Benny Hill 
1345 Opt reguli simple 
14’15 Famfiia mea mare și

0 grecească (comedie, 
SUA 2003)

1445 vaiep mușaietainor
13 Cu: Jean Valmont, Yvan 

Tanguy, Gib Grossac, 
Georges Mansart, 
Gerard Rinaldi.

1630 Duminica to fanfie Cu: 
Mihaela Răduiescu 

1840 7 zile Cu: Vald Petre- 

anu
1930 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

TVR 2 H PRIMA TV I ACASĂ
630VlitaMMMk)r
13 (Dramă, coproducție, 

2002) Cu: Julie Delpy, 
Shiriey Henderson, Har
riet Walter, Timothy 
West

830 Memphis Belle (Război, 
13 Anglia, 1990) Cu: 

Matthew Modine, Eric 
Soltz, John Lithgow, 
David Stratharin, D.B. 
Sweeney

950 Joey Episodul 7: Joey și 
E soțul Cu: Matt Leblanc, 

Paulo Costanzo, Drea 
De Matteo 

1020 Hei, Amoldl (Animație, 
13 SUA 2002) Vod: Tress 

MacNeille 
11:40 RFK (Dramă, SUA

13 2002) Cu: Linus Roache, 
James Cromwell 

13:15 Sunt spion (Acțiune,
fâ SUA 2002) 

14:55 Departe de paradis
53 (Dramă, SUA 2002) ' 

1645 Clockstoppers (Corne
ll die, SUA 2002) 

1825 Austin Powers; GoM- 
o member (Comedie, 

SUA 2002)

și victimă 
, SUA 1998) 

Kenneth Branagh, 
Davidtz, 

Dovmey Jr, 
Hannah.

DuvtaL 
Cenoart diwfcuri și 

tohteTORtarea 
Ftiarcnonice 

Viena. 
mH TVR Sport Me-

itthriferde
SUA 1983)

I
t

fi 
fi 
fi
X

»

i
i 
i 
i 
i

5 
f
I 
i 
« 
a 
l 
a 
k

Pprod.. 2002) Cu.’Rkhard ț
Ancnnina i

fe

m Stele wd

Q (comedie, coprori, 
1997) Cu: Robert

'i

Cariyte, M»k Addy, 
- William Snape.

.'Gol pușcă*  este 0 
comedie savuroasă de
spre șase oamap ramași 
4» drumul 
care, negăsind nid 
un loc de muncă, 

■?, recurg lă un plan efis- 
• peratpwtrua 

fece rost de borti.
. Văzând ui afiș cu cei 

de la Qiippendales,
■ »—

pregătească pentru 
iin spectacol de 

strfpteese masculin, 
deși nimic nu i-arîn- 

să Creadă 
sunt potriviți pentru

Gdpwd(cDmedk
1997)

■r’

3

I.

fi

730 Minister 
730Tetanoțx»:ig
830 Mutant X (S.Ffactiune, 
O Co. Canada/SUA 2001)

855 Andografia zflei
930 T radele mmfinfior
930 Tfoanu pescuiește și 

tor
1030 Desene animate Bar- 

0bati in negru
1030 Puzzol T Cu Theea 
11:00 Casa noastră/ANDO- 

grafia zilei 
naowwwhtaaiY 
1230 Momente ai Sten 

g Cooper (comedie, SUA
2003)

1230 Orizonturi europene 
1330Esenzze 
13:30 Academia mămidior 
1430 Pet Show
1430 Levtatza prerfntf
1530 RementeRay Charies 

Concert
1630 Sergink)

< 1730 Vindecări miraculoase 
(reluare)

1830 focus Prezinte: Silvia 
Nicula

1830 Capitel TV
1930 Monica

630 Pădurea blestemată 
730 Club 700 
8:15 Totul despre Camila
BCu: Scarlet Ortit 

Segundo Cemadas, 
Bemie Păz, Katia Con
dos, Javier Delgiudice. 
Aristocratica familie 
Montes de Alba are o 
singură moștenitoare a 
puterii și a bogăției 
sale. Numele ei.este 
Camila Montes De Alba 
(Scarlet Ortiz), o tânără 
foarte frumoasă de 23 
de ani care va rămâne 
din toată moștenirea 
doar cu stilul și ele
ganța familei sale și cu 
probleme care vor de

curge
1330 Numai kfoirea 
14-00 Corazon latino Show 

de divertismet
1730 Powștiri adevărate. 

Emisiunea care și prop
une să-ți prezinte viața 
așa cum este.

17:55 Vramea de Acasă 
1830 Al șaptelea cer 
1930Gftanas

0630 Apropo TV 0930 Pu
terea pietrei magice (SUAt— 
animație, 1999) 0955 Apr J 
po de... filme 1030 înalte 

societate (r) 11:55 Apropo 
de... mediabiz 12:00 Re
descoperirea lumii (r) Docu
mentar 12:55 Apropo de...

! vedete 13:00 Visuri ameri
cane (r)13:55 Apropo de... 
muzică 1400 Marcă înregis
trată 1430 Stele pe gheață 
15:30 Lumea Pro Cinema 
ClheProfil: Cameron Diaz 
1630 Visuri americane (SUA 
serial, 2Q02) 1655 Apropo 
de... filme 1730 Crimă în trei 
acte (SUA, polițist, 1986) 
1930 Riviera franceză Docu
mentar 2030 Amintiri care 
ucid (SUA-Canada thriller, 
2002) 22:00 Sub Pământ 
SRL (SUA serial; 2001 - Ep. 
1.) 2330 Oz

7» Amy (SUA 2002) Seria 
ga IV-a

745 Capodopere to 
colecțiile cehe (R) (Ce
hoslovacia)

830 Teleshopping 
830 Medalion fodoric
930 Ferma Prezinte Ernest 

Maftei
1030 Ruleta rusească 
1030 Arca lui Noe 
1130 H... ora Prichindeilor 
1230 Două roți 
1230 Alias Realizator Mi

haela Brumă
1330 Atenție, se cântai 

Prezinte Horia Mocules- 

cu.
1430 Casa mea Emisiune de 

Angela Avram
1430 Poftă bmăt (An-

B glia,1999) 
1530 Piersic Show 
1630 2 mturil lui Sindbad

B (Canada, 1996) 
1645 Jurnalul TVR 
1730 Rugby: Anglia -Franța 
1845 Capodopere to 
0 colecțiile cehe 

1930 Stăpânii măriei (SUA 
'! 02000)

Sabrina Cu: Melissa 
B Joan Hart, Caroline 

Rhea, Beth Broderick 
(Zelda Spellman) 

2090 COOUnea Distracției 
O emisiune 100% pen
tru tineri în care un tal
ent al muzicii românești 
este vedeta serii. Prezin
tă Julia (Candy) și Sab
rina.

1130 Jurnalul TVR Știri, sport 
TTUStMY

2230 Inamicul inanticului
< SbOO Soraya (dramă. Italia, 

13 Germania, 2003) 
Partea a II - a. Cu: An
na Valle, Erol 
Sander, Mathilda 
May. Regia Lodovico 
Gasparini. Povestea un
ei tinere, fiică a 
unui nobil persan 
care se căsătorește 

{ cu șahul Perslei și 
ajunge să se Implice 
to politica țării sale.

04> F tixRodc 
foram

11.00-12,00 Emisiune de fol
clor "La izvor de cânt și dor" 

12.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fapt (reluare)

2ftt5 Duninka to familie Cu 

Mihaela Răduiescu
Z&toObswvator 
W® Teroare de opd

Fracțiune. SUA 1998) 
Cu: Dorian Harewood, 
Ray Wise, Roy 
Scheider, DeLane 
Matthews, Ed O'Ross, 
închisoarea Santa Ana 
este pe cale să-și 
închidă porțile.

130 ExistenZ (SF, coprod., 
«1999) Cu: Jennifer 

Jason Leigh, Jude Law, 
lan Holm. Creat de An
tenna Research, 
cu o tarestiție uriașA 
eXistenZ este 
aștepte cu sufletul 
la gută de numeroșii 
fani al cakuiatoarelor. 
Jar prezența unei 
faimoase creatoare 
de jocuri, Afiegra Geller

WecNpfi-

11 Duminica to tanfiie(r^

Șș’

J 
fi 

sf
f
fi.

»

i
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2030 Cusa secolului
, q (Dramă, SUA 2003) 

Cm Tobey Maguire, 
Jeff Bridge, Chris 
Cooper, Elizabeth 
Banks, Gary Stevens. 

223» Războiul M Tom Hart 
13 (Dramă, SUA 2002) 

Cu: Bruce Willis, 
Colin Farrell, Marcel 
Iureș, Terrence Howard, 
Cole Hauser

025 Totul despre sex 
B Episodul 93: O ameri

cancă la
. Paris 1 Cu: Sarah Jessi- 

u ca Parker, Kfrn Cattrail,
Knstin Davis, Cynthia

. . Nixon
ton Groove (Dramă, SUA 

«200® Cu: Lola 
fGlaidinl Hamish Lin

klater, Denny Kirk
wood, Mackenzie Fir
gens, Rachel True. 
Acțiunea din ’Groove1 

Ise întâmplă într-o sin- 
../tart noapte, ■ 

to San Francisco

1

î

t .

1.1

2030 Guness - Lumea recor
durilor 

2t3QSdifafode 

mame "schimb de 
mame’ va aduce 
In prim plan 
experieiițeie inedite 
trăite de soțiile-mame 
care au curajul să își 
schimbe viața pentru 
șapte zile. Pentru că 

. fiecare dintre noi 
l.ttăim o smart dată,

WwodtaMiNtem 

’dacă am putea 
schimba ceva sau 

' chiar tata fa viața 
noastră. Enăstanea 
reprezintă marea provo
care, oferind femeilor 
-«asfofflMaa 
âfe a-fl sdtimha cwnptet 
viața - famUte, soț 
copii, fie și numi tem 
porar. '

tt30 EiMMtato 
J» focui (reluare)' 
iSOSchtabdemam

(reluare)
i'V.

,ț

1-
i-

2030 Fetele Gilmore Cu: Lau-
Bren Graham, Alexis 

Bledel, Melissa Mc
Carthy, Keiko Agena, 
Yank Truesdale, Scott 
Patterson, Kelly Bishop, 
Edward Hernntinn. 

2130 Nopți albe to Seattle 
Qfcomedie romantică, 

SUA 1993) 
Cu: Tom Hanks, Meg

fojaBtifMlinah, Ross Ma-

- ier, Rita Wilson, ' 
Victor Garber. în 

■* ’<?rfmpul Crăciunului; 
G rtvfoamna psiholog Mar- 

cia Fieldstone îi în
treabă pe ascultătorii 
care-i urmăresc emisi
unea radiofonică la ce 
visează și ce și-ar dori 
să obțină în acest an-

030 rovagonaMora 
030 Connon latino 
RMNwtaWraa

EUROSPORT
- 930 Sărituri cu schkrte 

(reluare) 
1030 Schi afoin CM 
1230Biation 
1330 Săritori cu sditarile 

/reluare) 
1430 Schi afals CM, la 

Bormio, Italia - Con
cursul pe națiuni - 
sltlcra ■ Live

‘ 1&15MH OM, la Torino, 
hak - Masculin, ștafe
ta- Uve

• 1730 Alfotism Concursul de 
sală de la Karlsruhe

> 1930 Bob Cupa MondMl
la Lata Ptadd, SUA ■ 
Concursul de bob pa-

’ tiu persoane, manșa a
> doua - Live.
J 2030 Tanis Turneul feminin 

da la Paris, Franța ■ Finala 
î 2130 Omnteport Caro Itate 
1 2115 Snootat Matarta, -Lire 

030 Rafiwi tM - RaHul 
Suediei - Ziua a treia
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0 Topul șomerilor județului Hunedoara 
plasează la sfârșitul lunii ianuarie 2005 
orașul Hațeg în fruntea celui mal nedorit 
clasament, cu 3231 șomeri. Pe locul doi, 
la distanță bunicică, este plasat mu
nicipiului Orăștie, cu 2304 șomeri, apoi 
Deva, cu 2579 șomeri. Pe ultimele locuri 
în top stau Ilia, cu 671 șomeri și Ani- 
noasa, cu 339 șomeri. (IJ.)

El Depunerea raportului privind modifi
carea Codului Fiscal a fost amânată pen
tru săptămâna viitoare, pentru ca Gu
vernul să includă și amendamentele con
venite în urma discuțiile cu FMI. Rapor
tul trebuie depus până la data de 17 fe
bruarie. (C.P.)

/■

Primărița elevilor hunedoreni
Hunedoara (V.R.) - Cristina Filip a 

câștigat anul trecut alegerile pentru postul 
de primar al elevilor din Hunedoara. Ea 

este elevă in clasa a VH-a 
la Colegiul National de In
formatică „Traian Lales- 
cu” Hunedoara. Ideea care 
i-a asigurat câștigarea 
alegerilor a fost introdu
cerea unui autobuz special

Cristina Flllp pentru elevii din oraș. Dar 
ea mal are și alte proiecte,

intre care și amenajarea locurilor de joacă 
și curățenia în parcurile municipiului. De
ocamdată iama o împiedică să-și pună pla
nurile în aplicare. Ca și faptul că majori
tatea consilierilor sunt elevi in clasa a 
opta și au în acest an alta priorități. 
Oricum părea decisă să se implice in re
sponsabilitățile pe care și le-a asumat.

fi ^ț^is^accidente solda^cu fracturi/

(Foto: Traiao Mânu)

COn*lUul  de Administrație al SC VENUS SA Dew anunță modifi
carea datai convocării Adunării Generala Ortitna. e Acționarilor pen
tru data de 05.03.2005, ora 9.OO, ia sediul nod etății din Deva, str. 
I. Meniu, bl. J, parter

cu următoarea ordine de zl:
1. Analiza fl aprobarea raportului consiliului de administrație pe 

anul 2004.
2. Analiza fl aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la 

verificarea bilanțului contabil șl a contului de profit și pierderi pe an
ul 2004.

3. Analiza șl aprobarea bilanțului șl a oontulul de profit șl pierderi 
pe anul 2004.

4. AnaNza șl aprobarea programului de activitate al societății P« 
anul 2005.

5. Aprobarea cth consiliului de administrație șl a comisiei 
de cenzori șl descărcarea gestiunii pe anul 2004.

ConelMul de Administrație al SC VENUS SA Dwa anunță convo
carea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 
05.03.2005, ora 11.00, la sediul societății din Deva, str. I. Manlu, 
bl. J, parter, cu următoarea ordine de zl:

1. Numirea lichidatorilor societății-

ANUNȚ PUBLIC
Consulul Local Comuna Vața Ha Jos, cu sediul 

în Vafa de Jos, titular al proiectului Modernizare 
drumuri comunale DC 1, DC IA, DC 172, DC 173, 
DC 174, DC 174A, anunță publicul Interesat că a 
depus solicitarea pentru acord de mediu pentru con
strucția Modernizare drumuri comunale DC 1, DC 
lAr DC 172, DC 173, DC 174, DC 174A, ta comu
na Vața de Jos.

Sugestii șl reclamata se depun la APM Hune
doara, Deva, str. A. Wa/cu, nr. 25, îh termen de 25 
de zile lucrătoare de la apariția anunțului.

Hunedorenii au de ales între căsătorii de probă, concerte și baluri ale îndrăgostiților

Sanda Bocaniciu, Loredana Leah

Deva - Hnnedorenii pe
trec, pe februarie, cu 
inimioare, flori și dedicații. 
Sfântul, pe numele său 
Valentin, este un protector 
al îndrăgostiților.

„Sf. Valentin” a prins bine și 
foarte repede mai ales in orașe, 
locuri în care sunt mai puțin 
cunoscute tradițiile folclorice. 
Ziua este dedicată celui mai pu
ternic și mai nobil sentiment pe 
care îl poate avea un om: iu
birea.

Balul îndrăgostiților

Manifestările organizate de 
Primăria Municipiului Deva cu 
ocazia Zilei îndrăgostiților - 
luni 14 februarie 2005 - vor în
cepe la ora -15.00, la etajul 1 al 
Ulpia Shopping Center;

Primarul Mircia Muntean va 
oficia căsătorii de probă pentru 
toate cuplurile de îndrăgostiți 
care doresc să-și legalizeze 
relația pentru o perioadă de 24 
de ore. Evenimentul dedicat zilei 
de Sfântul Valentin va continua, 
la ora 17.00, la Sala Sporturilor 
din Deva cu „BALUL 
ÎNDRĂGOSTIȚILOR 2005”. în 
programul balului va fi prezen
tată inimioara ta care se pot fo
tografia tinerii și apoi bobocii 
care vor concura pentru titlurile

De Ziua îndrăgostiților nu uitați să. dărulțl “mici cadouri” șl un sincer “Te Iubesc!' 
câștigătorii concursului Miss & 
Mister Boboc.

de Miss și Mister Boboc. Balul 
va fi deschis de o serie de 
recitaluri ale unor trupe de mu
zică din diverse genuri.

Pentru cei curioși enumerăm 
trupele Skop (recital la ora 
18.25), Greu, Karon, Acord 2, 
Kontrast, Coco, Mike&Blue Spir
it (ora 19.45), Jebel - Zam Zam, 
recital Ly, concert L.A și concert 
Florin Chilian. Toate aceste 
recitaluri sunt întrerupte de 
probe de dans și de declarații de 
dragoste.

La ora 19.85 se dă startul 
căsătoriilor de probă, la c»-a 
21.10 va avea loc o tombolă iar 
la ora 22.00 vor fi anunțați

Spectacol de divertis
ment

Primăria Municipiului șî 
Casa de Cultură Hunedoara or
ganizează la ora 18.00 un spec
tacol de divertisment cu prile
jul Zilei îndrăgostiților, prezen
tat de formațiile de dans mo
dem, dance, break-dance și 
soliștii de muzică ușoară ai Ca
sei de Cultură Hunedoara. Regia 
artistică - Nela Cioleac. Prețul 
unui bilet este de 15.000 lei.

Spectacolul eBte urmat de Dis

coteca îndrăgostiților. Prețul 
biletului la discotecă este de 
20.000 lei.

Căsătorii de probă...
Pentru prima dată, la Brad, 

Sf. Valentin va fi sărbătorit în- 
tr-un cadru festiv. în fața 
primăriei va fi amenajată o 
scenă unde, începând cu ora 
17.00, formația L.A. și alte trupe 
îndrăgite din zonă vor susține 
un spectacol pentru perechile de 
îndrăgostiți și nu numai. Pri
marul Florin Cazacu vă oficia 
căsătorii de probă, căsătorii care 
vor fi însoțite de certificat provi
zoriu de căsătorie.

Cu sediul îh localitatea Orăștie, 
Str.Codrulul, nr. 24, județul Hune
doara

Anunța depunerea soUcItâril pentru eliberarea autorizatei de mediu 
pentru obiectivul comerț cu produse nealimentare șl fabricarea articolelor 
din material plastic situat îh localitatea Orăștie, Str. Codrului, nr.24.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele

Eventu- «ut sesizări șl reclamațll pot fl depuse îh termen de 10 zile 
de la date anunțului.

SC CHIMPLAST SA
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Inspectorate! Școlar Județean Hunedoara
Invita persoanele fizice «pedenzete șl certificate să prezinte expresii de In- 

teres aferente serviciilor de dlrtgențle do șantier, pentru șantierele școlilor la care 
se realizează lucrări de execuție în cadrul Programului de Reabilitare a Infra
structurii Școlare. Persoanele sunt rugate să transmită CV, care să cuprindă 
obligatoriu data despre pregătirea profesională, experiența ta domeniu șl copie 
după certificatul do autorizare M.L.PAT. Selecția se va realiza pe baza proce
durilor stabilite ta Ghidul de Achiziții al Băncii Mondiale: consultanți Individuali 
selectați pe baza calificării (Selection of Consultanta on the Basis of their Qual
ification) - selectarea șl angajarea consultanților de către împrumutanțll Băncii 
Mondiale (Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, 
January 1997, revised September 1997 and January 1999).

Alte Informații se pot obține la telefonul: 0744/217;647.Expresllle de In
teres ce conțin Informațiile cerata se vor depune le Inspectoratul Școlar Județean, 
str. G. Barițlu, nr. 2, până la data de 17.02.2005.

Grupul din comunitatea rurală săracă Coroleștl, 
cu sediul ta localitatea Coroleștl, comuna Sălașu de Sus, Județul Hune
doara, beneficiar al unul GRANT finanțat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială din sume provenite de la Guvernul României la BIRD pentru Im
plementarea proiectului .Reabilitare Drum DC 73 Râu Alb - Coroleștl*

Selectează consultanți șl contractori pentru:
- servicii de consultanța: proiectare, diriginte de șantier șl contabilitate 

ta partidă simplă
- execuție lucrări
prin metodele aplicabile, prevăzute ta Ghidul de achiziție FRDS îh con

formitate cu Acordul de GRANT.
Firmele (persoanele) Interesate vor expedia pe adresa Grupului Co

munitar scrisori de Intenție pentru participare la selecții, însoțite de in
formații îh legătură cu:

- experiența generală șl similară (a firmei, persoanei)
- calificările șl competențele personalului.
în urma analizării Informațiilor primite, grupul comunitar va trimite 

scrisori de invitație pentru selecții.
Informații suplimentare se pot obține de la dl. Oneasă Tlberiu, 

tel.0721/821.408.
Scrisorile de Intenție vor fl trims*  pe adresa grupului comunitar până 

la data de 25.02.2005 pentru proiectare șl până la data de 28.02.2005 
pentru diriginte de șantier, contabilitate șl execuție lucrări.

In orice ocazie, publicitate 
prin

k A
SJLMMBXWA

. • oferii șprw IhcMrlww b» mu-

- permis d ș conuuiere categoria B
- disponibilitate la deplasare în teren
- experiență în vânzări

- telefon mobil
- salariul 10.000.000 lei net + procent 
din vânzări

ducțfoefc.

Așteptăm CV - urile la fax 0254/218.963.
’-1. v
swvkw manmmș -f ■

Prinuîria Hațeg
a) Denumirea șl sediul concendentului: Consiliul Local al Orașului Hațeg, Str. 

Libertății, nr. 5, cod 335500, jud. Hunedoara.
b) Obiectul și durata concesiunii: teren proprietate privată a orașului Hațeg, 

în suprafață de 55 mp, situat ta Aleea Centralei,' destinat pentru construirea 
unui spațiu comercial, pentru o durată de 49 de ani.

c) Caietul de sarcini șl documentele privind desfășurarea licitației se pot procu
ra la: Sediul concendentului șl la adresa de Internet: www.primarlahateg@rdslink.ro.

d) Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților: 
domeniul de activitate comercializarea produselor alimentare și nealimentare, 
ca-lltate dovedită prin certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sediul 
social în orașul Hațeg, experiență similară (vechime în activitate) de minimum 1 
(un) an, nu are datoni către bugetul local șl de stat, dovedit prin certificate con
statatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și ta
xelor.

e) Data și locul de primire a ofertelor: 23.03.2005, orele 8 - 15, la sediul 
Consiliului Local al Orașului Hațeg.

f) Durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor: 40 de 
zile de la data depunerii ofertelor.

g) Data, ora șl locul de deschidere a ofertelor: 24.03.2005, ora 11, la sedi
ul Consiliului Local al Orașului Hațeg, Str. Libertății, nr. 5, jud. Hunedoara.

MURFATLAR
Angajează pentru distribuitorul său regional 
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONĂ (COD DVZ) 
«saNKsnasa oranfe

• Sun* cunoaștere a plnfol focala. 
’ • Detennlnare la ebțtoeroa de rezultata.
Afltatila CV-urifo oeto» Interesați șl scrirortfo de Intenție cm aooțtaaoa pee- 
tutei Sorit șteă In data de 17.0XMOȘ, mo Udi, *e  adresa: 
MreiBter.nUOouro.ro eeu le fax; 03M-4779M

Societate comercială 
specializată îh reparații camioane șl semiremorci

------------------------------------------- -———- -■. . -------- -
ANGAJEAZĂ:

1. INGINERI MECANICI - cod IM
cerințe: - studii superioare de preferință în domeniul auto

- posesor permis conducere B,C,E
2. MECANICI AUTO - cod MA
perințe: -experiență în reparații camioane
3. MAGAZINERI - cod MP
cerințe: -experiență în gestionare stocuri, cunoștințe operare PC
4. TINICHIGIU AUTO - cod TA
cerințe: experiență în domeniu minimum 5 ani
5. SPĂLĂTOR AUTO ■ cod SA.

CV-urile se vor transmite până la data de 18.02.2005 la fax: 
0254/21.31.41; 21.97.51 sau e-mail: ionuț_adamg@yahoo.com 
SOLICITĂM seriozitate maximă, OFERIM -salarii atractive și spe
cializări în domeniu.

mailto:ww.primarlahateg@rdslink.ro
MreiBter.nUOouro.ro
mailto:_adamg@yahoo.com
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0 Un urmirtt general, de 45 de ani, 
din Bueureșci, a fost găsit de polițiști 
și depus în arestul IPJ Hunedoara. Este 
vorba de Nicolae Marincesc, care are de 
executat doi ani de închisoare pentru 
abandon de familie. (V.N.)

0 în plină zl, un bătrân care traversa 
strada regulamentar pe Bd. Decebal din 
Deva a fost surprins șl accidentat de au
toturismul condus de Marin Stoian, de 
32 de ani, din localitate. Ion Tăscău a 
fost transportat la Spitalul județean 
prezentând „contuzie cerebrală cu frac
tură temporală dreapta, oporagie dreap
ta, hemoragie cerebrală. După un timp 
omul a integrat în comă de gradul I. (V.N.)

Tinerii din PSD îl susțin pe Vaida
Deva (M.S.) - Organizația 

județeană Hunedoara a 
Tineretului Social Democrat 
(TSD) il va susține la funcția 
de președinte al filialei 
județene PSD pe fostul pre
fect Victor Vaida. a declarat 
ieri, într-o conferință de 
presă, președintele TSD 
Hunedoara, deputatul Cos
min Nicula. .

înșelăciuni de mlllaede
Deva (V.N.) - Deși numărul cauzelor de 

înșelăciune soluționate de procurorii hune- 
doreni a scăzut în 2004 față de anul prece
dent, numărul învinuiților sancționați a 
fost în creștere. Cele 392 cauze reprezintă 
o scădere de 16 la sută, iar numărul in- 
culpaților trimiși în judecată a fost de 54.

Majoritatea acestui gen de infracțiuni 
s-a comis prin promisiuni de facilitare a 
obținerii vizelor de plecare în alte țări și 
prin emiterea unor cecuri sau bilete la or
din fără acoperire în contul bancar. In
fracțiunile au fost facilitate de conduita be
neficiarilor, care au «acceptat să primească 
aceste documente de plată doar pentru 
garantarea creanțelor și nu pentru efectu
area imediată a plăților, cum este prevăzut 
în lege. Prin fapte de acest gen s-au pro
dus prejudicii de miliarde, care nu au mai 
putut fi recuperate, întrucât nu existau ele
mentele infracțiunii, nu s-au luat la timp 
măsurile asigurătorii sau nu existau active 
vaiorificabile. Semnificativ este cazul a trei 
indivizi care, în doar două luni au emis ce
curi; far ă acoperire în valoare de mai bine 
de șapte miliarde de lei, în dauna a 10 părți 
civile. Ei erau administratori și asociați la 
o firmă din Huueaoara și au folosit o îm
puternicire falsă, 
la „Siderurgica”.
tarate, 
nale

El a mențioiiat că sub condu
cerea lui Victor Vaida, care este 
președinte interimar al P8D Hu- 
nedoara, organizația județeană a 
reușit să câștige in județ alege
rile generale și pe cele preziden
țiale. „Victor Vaida a demon
strat că poate să conducă o or
ganizație județeană, iar rezul
tatele de la alegerile generale 
arată acest lucru. Nu aș supor
ta ca incompetenții să ne dea 
sfaturi”, a spus parlamentarul 
PSD. Conferința județeană de 
alegeri a PSD va avea loc după 
data de, 31 martie, a precizat sur
sa citată.

în ceea ce privește procesul 
de alegeri din cadrul PSD, la 
nivel național, deputatul Cosmin 
Nicula s-a arătat la fel de tran
șant. El a arătat că tinerii social- 
democrați din județul Hune
doara vor susține candidatura 
lui Victor Ponta la funcția de 
secretar general al Partidului 
Social Democrat. Propunerea ti
nerilor va fi prezentată și „se
niorilor” din PSD Hunedoara, 
pentru a fi discutată la nivel 
județean.

„Victor Ponta este persoana 
potrivită pentru ocuparea func
ției de secretar general al PSD. 
Tinerii social-democrați din Hu
nedoara îl susțin'’, a spus de
putatul Cosmin Nicula.

Parlamentarul PSD a adăugat, 
exprimându-și o părere perso
nală, că formula optimă de con
ducere a partidului ar trebui să- 
1 aibă în funcția de președinte 
pe Ion Hiescu, în cea de preșe
dinte executiv pe Adrian Năs- 
tase, iar în cea de secretar ge
neral pe Victor Ponta.

■ktu am nimic împotri- 
va orelor supli

mentare. Eu aș lucra ore 
suplimentare pentru că 
am nevoie de bani și 
cred că în această 
situație se .» a c cei

a ridica marfă de

Deva

^români, 
emit 

torî

A pește modificări tre
buie privite atât din 
punctul de vedere al an

gajatorilor dar și din 
punctul de vedere al an- 
gajâților. Dacă climatul 
afacerilor se va 
Îmbunătăți și interesul 
față de România va 
crește, torni este ok. . 
Mihai,
Deva

Prin aceste modificări 
se urmărește crearea 
unui climat favorabil 

pentru întreprinzători și 
cred că este un lucru 
bun. Mulți români sunt 
de acord cu orele supli
mentare atâta timp cât 
ele sunt plătite în mdd 
-Lorftspti■*  
Mama C.,
Deva

Cred că, intr-adevăr, 
Codul Muncii trebuie 
schimbat pentru că in 

■cest moment acordă 
prea multe drepturi pen
tru salariați. Este o 
inițiativă pe care eu o 
aprob și cred că va avea 
o serie de efecte

Deva

Sunt de acord cu ceea 
ce se discută acum 
pentru că prin acest lu

cru se speră atragerea 
mai multor investitori ia 
România și avem nevoie 
de așa ceva. Dacă sunt 
investitori mai mulți, 
vom avea și locuri de 
muncă. s.-.:
Simona Trifon,
Deva

Situată pe Udul Decebal, bl. K, parter. 
«-■beraoăA rafal» în rojim gratuit și compar»m 
«■V8 «feri tooH gama de mednameale.

♦ vitamine șl minerale ♦ spumante nutritive
♦ produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 

copil ♦ produse cosmetice 
nrar lunl-vinert: 08.0b20.00 
UI Q» ■ sâmbătă: 08.00-14.00

Retail la Metawl 220.050.

NO! SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

FII EXPERT In sănătate!
Situată pe Str.Unirii, nr.S, Orăștie oferă produse 

specifice farmaciilor umane, precum fi: 
ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, protest 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim grate p, 

compensat.
Orâr: luni-vineii os.oo-2o.oo - u 

.Sâmbătă 08.00-14.00 t»us ._ iune 
Duminică 09.00-12.00

Tratamente cu substanțe de origine vegetali, 
minerals, animali

medte specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatic, acupuncturâ, 

Deva, SaDorabanți, bl.22, sc.C, ap.25, 
tel.O254-219M9 sau 0254-234815, 072Z567208.

Siluetă pe strada G.Enescv nr.6 Hunedoara
Vă oferă toată gama de medîeomente.

♦ produse naturiste ♦ ceaiuri
♦ produse iehnîco-madicate ♦ țoală gama de 

vitamine ♦ produse cosmetice 
♦ produse pentru copii 

Eliberează rețete în regim gratuit ;« compensot. 
Orar: NON-STOP!

Relații !a telefonul: 713.045

FARMACIA
LARIX

SĂNĂTATEA E PE IIMUL LOC!

Orăștie, Str.Pricazului nr.4

- Personal calificat și profesionist
- Onorăm rețete compensate și gratuite 
■ Medicamente preparate in farmacie
- Gamă completă de medicamente, pro
duse farmaceutice și cosmetice

Tel.0254-247923
ORAR: Luni-Vfaeri 8-20

SfaoMta 18-14

_ bl. 7, parter.
VĂ OFERĂ: ***”•»



CIP vrea menținerea pe locul doi
SPOR T Zicecamnioana are ea obiectiv victoria în cele două meciuri dificile din deplasare

0 Divizionara B, CS Deva, va susține, 
sâmbătă, de la ora 11.30, la Ilia, al 
doilea meci amical de verificare de la 
revenirea din cantonamentul de la Băile 
Herculane, în compania echipei Tricota
je Ineu. Săptămâna viitoare devenii vor 
Juca alte două amicale, primul miercuri 
în deplasare cu divizionara 0, Aurul Brad, 
iar al doilea sâmbătă, la Ineu, returul 
cu Tricoteze. (C.M.)

0 Fostul jucător al Minerului Lupeni, 
Cristi Barbu, pus pe lista de transferuri 
de către club, a preferat să plece în 
Spania, unde lucrează soția sa, decât 
să-și găsească o altă echipă. în prezent, 
cu echipa din Lupeni, se antrenează nu 
mai puțin de 30 de jucători și cu sigu
ranță liderul Diviziei C7 se va mai des
părți și de alți fotbaliști. (C.M.)

CfPHBW MARfWbț 
EMAIL: clprian.martrtuttenformmedia.ro

©•va - După șapte victorii 
consecutive, FC CIP Deva își 
propune să continue seria 
rezultatelor bune și in difi
cilele partide (fin deplasare 
cu ACS 3 București și Ener- 
goeonstrucția Craiova, for
mații puternice cate au 
aproape asigurată calificarea 
in play-off.

„Deocamdată încercăm să ne 
concentrăm asupra primului 
meci, cel de duminică de la Bu
curești, cu ACS 3, iar pentru me
ciul cu Energoconstrucția ne 
vom pregăti la timpul respectiv, 
întâlnirile cu echipele din Capi
tală sunt întotdeauna dificile și 
au © Încărcătură specială, prin 
prisma rivalității Bucuroși - 
provincie. în plus, echipa nu va 
putea juca la potențial maxim, 
pentru că trei dintre jucătorii 
noștri de bază - Molomfălean, 
Măgurean și Gherman - se con

msw consamta - se WBtiswrwMs sg. mnmi na; mm 
Domnești - IluroWw» București 4-2.

fruntă cu probleme medicale. 
Sper insă că vom obține un re
zultat bun, pentru că am obser
vat că băieții se mobilizează mai 
bine in deplasare in fața unor ad
versari mai bine cotați”, declara, 
ieri, Virgil Stoica, antrenorul 
principal al FC CIP. încrezător 
că meciurile de „afară” cu ACS 
3 București și Energoconstrucția 
Craiova vor aduce puncte, Paul 
Grecu, vicepreședintele FC CIP, 
afirma că s-a discutat cu jucă
torii pe tema problemelor disci
plinare și a ieșirilor nervoase. 
„Nu-mi foc mari probleme in pri
vința rezultatelor și cred că și 
după aceste meciuri tari vom 
rămâne pe locul secund. Sunt 
însă curios să văd dacă jucătorii 
vor ține cont de discuțiile pe 
tema disciplinei din teren pe 
care le-am avut după meciul cu 
Gomonth și vor avea atitudinea 
pe care o așteptăm de la ei”, pre
ciza Paul Grecu. Echipa deveană 
pleacă spre București, azi, iar 
partida se va disputa duminică, 
de la ora 13.00.

OM - Rasframut etapei ■ 14e (prima a returv-
W Ramm (otbIM'X»; Tomls Con-

JuWonCfujî CetawDeva-'RuimentMlBrașw ' 
|O«Uia^0).
IșwagJMfMO . «»«oara SiP

M MM - RflMCrtf Bv- ' 
aaiiti az-MiâfeâleM Ga^ ’QKShlm flm. Valcea 24- 

< IntBInlrea Mni Poște CMnflu - Setmont Bala Mare

Jucătorii FC CIP au obținut victoria rti ultimele șapte partide con
secutive disputate în campionat.

EoMpa mascidM a ȘceM Normale Sabin Orăgol, campioană Județeană la volei.

CNS Cetate ți Ș. N. „SabinDragoF- campionii iudețene
Echipele din D^va au dominat Campionatului Național al Liceelor la volei

don CM - Astral Rt*a ONMMJBolfkMH Bala Mare - Oțetul 
Galați; Qitnhlm RM Matra Neamț; Rapid

••‘WRJtaMM» - »«0M .RțimMBW,. Samla Deva ■ Silwtub 
Zaiflu.

Dm (C.M.) - Cete mai 
bune opt echipe - feminine 
și masculine - ale liceelor 
hunedorene »au întrecut, 
miercuri și joi, pentru ti
tlurile de campioane 
județene și obținerea dreptu
lui de a reprezenta Hune
doara la faza zonală a CN al 
Liceelor la volei.

Competiția feminină, găzduită 
de sala de sport a GT Traian De
va, a fost dominată și câștigată 
de echipa Colegiului Național 
Sportiv „Cetate” Deva. Elevele 
antrenate de prof, loan Bădoi au- 
obținut victoria în toate cele trei 
întâlniri disputate și au ocupat

locul I cu maximum de puncte, pierzând un singur meci. în in- minin, favoritei părea a fi forma- 
Pe locul secund s-a situat echipa frecarea masculină, disputate în ția CT Traian, dar titlul de cam- 
gazdă, sportivele de la CT Traian aceeași locație ca și concursul fe*  pioană județeană a revenit sur

prinzător echipei de la Școala 
Normală „Sabin Drăgoi” Deva. 
Formația pregătite de prof. Livra 
Reclaru a câștigat greu, la limite, 
meciurile cu formațiile care a- 
veau să ocupe ultimele locuri, in
să s-a mobilizat foarte bine In 
partida decisivă cu CT Traian și 
s-a impus dar, ocupând locul 1 cu 
punctaj maxim. Campioanele ju
dețene au fost premiate de Ica 
Buciumau, inspector in cadrul 
DSJ Hunedoara, cu câte o minge 
de volei și vor reprezenta județul 
la teza interjudețeană a Campio
natului Național al Liceelor.

Victorii pentru spălarea picatelor (
"etate și Remin vor să se reabiliteze

Deva (C.M.) - Clasate pe 
locuri din a doua jumătate a 
clasamentului după prima 
jumătate a campionatului, 
echipele devene din Liga 
Națională de handbal femi
nin vor să se reabiliteze prin 
rezultate mai buhe în retur.

Belu, audiat de procurori
București (MF) - Fostul antrenor al lo

tului național de gimnastică al României, 
Octavian Belu, s-a prezentat la Parchetul 

Tribunalului București, 
joi seară, pentru a răspun
de Întrebărilor procuro
rilor în legătură cu decla
rația sa din procesul cu 
Dana Petrovschi. în ca
drul acestor verificări, 
procurorii ii vor audia a- 
tât pe Octavian Belu, cât 
șl pe gimnastele care foc 
parte din lotul național de

gimnastică. Procurorii vor stabili dacă 
această „cutumă” invocată de Belu in in
stanță - potrivit căreia antrenorii primesc 
bani de la sportivi la concursurile unde 

I nu sunt plătiți - Îmbracă sau nu forma vre- 
| unei infracțiuni. Aceste acte premergă- 
I toane în dosarul privindu-1 pe Belu sunt 
■ necesare pentru ă se stabili dacă antre- 1 norul se face vinovat de săvârșirea vreu- I neia din infracțiunile de primire de foloase 
■, necuvenite sau de luare de mită..

Prima ocazie de spălare a pă
catelor vine chiar în partidele pe 
care Cetate și Remin le vor sus
ține la acest sfârșit de săptămână 
în prima etapă a returului. Ce
tate va juca, sâmbătă, de la ora 
18.00, pe teren propriu, imțiotri- 
va revelației acestei ediții de 
campionat, Rulmentul Brașov, 
formație care are în componență 
o adevărată legiune de foste' ju
cătoare ale U. Remin. Elevele an
trenorului Marcel Șerban vor ju
ca așadar împotriva fostelor vi
pere galbene Elena Avădănii, Co- 
druța Zavragiu, Alina Măerean. 
După victoria din etapa prece
dentă cu U. Jolidon, președintele 

, echipei tevene, Marian Muntean.

e Încrezător că echipa sa va în
cepe returul cu dreptul și va avea 
rezultate mult mai bune in retur, 
Un rol important in acest sens, 
atât în meciul'cu Rulmentul, cât 
și în următoarele partide îl poate 
avea portărița Laura Poenaru, 
fostă și ea jucătoare a U. Remin.

U. Remin pare în revenire de 
formă și va juca în deplasare 
contra celor de la HCM Roman 
cu gândul la victorie. Șase com
ponente, între care și căpitanul 
Mifaaela Ivan, ale echipei antre
nate de Mariana Tudora au
convocate Ia naționala de tineret 
și iși propun să confirme în 
teren printr-un joc bun alegerea 
Selecționerului reprezentativei 
României. „Echipa s-a maturizat 
și a căpătat încredere. Remiza de 
la Piatra Neamț și victoriile 
obținute la începutul săptămânii 
in partidele amieale cu HC Beck- 
ecsaba ne îndreptățesc să 
că vom obține un1 rezultai 
Roman**.  Afirma, Dani

iii

clprian.martrtuttenformmedia.ro


0 Gustavo Kuerten, tri
plu câștigător al turneului 
de la Rbîand-Garros, nu 
va participa anul acesta 
ia Openul Braziliei, care 
se va desfășura în peri

oada 14-20 februarie. Guga nu este încă 
recuperat după operația la șold.

0 Fostul jucător al echipei Chicago 
Bulls, Mtehnsl Jordan, coproprietar al for
mației Washington Wizards, a declarat, 
joi, că dorește să cumpere o nouă gru
pare din liga profesionistă nord-ameri- 
cană de baschet (NBA).(MF)

t

• la imagmea sa
Torino (MF) - Comisia executivă a CIO 

va solicita excluderea din mișcarea olim- 
țrițpă a sud coreeanului Kim Un-Yong, vice

președinte al CI0, sus
pendat din funcție în ia- 
luarie 2Q04, după ce a 
fost condamnat pentru 
corupție în Coreea de 
Sud. Excluderea oficială 
a lui Kim Un-Yong, în 
vârstă de 74 de ani, va fi 
efectivă doar prin votul a 
două treimi din cei 118

deciziei Ctuftiriei Executive, consideră că 
Kim Un-Yoni a „ feț tai. reputația mișcării 
olimpice". De '-* mj a ȘoSt condamnat, pe 
3 iunie 2004, de ui tribunul din Seul, te'doi 

‘. ?■. :aâ»pentmcoriip-' 
JM» fonduri în valsate 

u» a,o *___ de e»'TOi destinate Fedr-a-
ției Internaționale de Taekwondo. Ulterior, 
această condamnare a fost redusă la dot 
ani de închisoare.

ani si 
ție și de 
dă 2,3 i

r.

Coliziune frontală pe „Twickenham”
Derbiul Anglia - Franța domină etapa a doua a Turneului celor 6 Națiuni
bviu Gordea
t-MM.: livlu.gortteaClnfOnnmedia.ro

Londra - Meciuri mari in 
acest week-end în Turneul 
celor 6 Națiuni, care progra
mează etapa a doua a compe
tiției. Dea mai așteptată con
fruntare va avea loc pe are
na Twickenham, unde An
glia va întâlni deținătoarea 
trofeului, Franța.

După înfrângerea șoc suferită 
săptămâna trecută in Țara Ga
lilor, selecționata Albionului are 
ocazia de a-și reface blazonul în 
meciul pe care îl va disputa mâi
ne, la Londra, în compania Fran
ței, câștigătoarea ediției de anul 
trecut. O partidă în care repre
zentativa Cocoșului Galic por
nește cu prima șansă, în condi
țiile în care gazdele acuză încă 
absența lui Wilkinson! Celebra 
uvertură engleză n-a mai evoluat 
în națională de ia finala Campio
natului Mondial, un șir (parcă 
neîntrerupt) de accidentări ți-

Angtla așteaptă revanșa in țața Franței. (Foto: epa.

nându-1 departe de gazon. Față 
de primul meci, pierdut la Car
diff (9 -11), tehnicianul Andy Ro
binson a operat câteva modifi
cări importante în linia de trei-

sferturi. Mathew Tait, Matt Daw
son, Chris Jones, Andy Hazell și 
Julian White sunt cei care au 
pierdut echipa, doar ultimul din 
cauza unei accidentări. în locul

lor au fost chemați Oily Barkley^' 
Harry Ellis, Phil Vickery, Lewis'^ 
Moody și Martin Corry. Ellis 
este la primul său meci în prima 
reprezentativă. Dacă Anglia pier
de duminică, șansele de a câști
ga turneul din acest an devin 
practic nule. în tabăra adversă,rta 
Bernard Laporte a anunțat nu 
mai puțin de șase modificări în 
22-ul care a învins cu greu (16 - 1 
9) Scoția, pe „Stâde de France”. 
Principala noutate o constituie 
revenirea mijlocașului la grăma
dă Dimitri Yachvili și reactiva
rea flankerului Serge Betsen. în 
15-imile de start nu vor lipsi în
să talonerul Sebastiano Bruno, 
pilierul Nicolas Mas și aripa 
Jimmy Marlu. Pe banca de re
zerve, Jean-Philippe Grandclau- 
de a fost preferat în locul lui Lu
dovic Valbon. Meciul va fi trans
mis în direct, de la ora 18, pe 
TVR2. La fel de interesante sunt 
și cele două partide programate 
astăzi: Scoția - Irlanda și Italiâ - 
Țara Galilor.

Handbalista și-a propus să devină mamă la vârsta de 28 de ani

Sportiva în vârstă de 26 de 
ani a ajuns la o înțelegere cu 
conducerea clubului danez, în 
vederea prelungirii contractului 
cu doi ani, după partida pe care 
echipa Slagelse, locul doi în cam
pionat, a câștigat-o, miercuri, cu

....... -............................ . ............. .. 
continuu la Slagelse, pentru că 
îmi doresc să ajungem departe 
în competițiile continentale și de

Toni
Gardemeister, pe 
Ford Focus WRC, 
a fost cel mai 
rapid pilot în 
shakedown-ul 
desfășurat 
înaintea startului 
propriu-ziș din 
Raliul Si dfe» 
Vestea bună - 
pentru toată 
lumea este că 
ninsoarea șia 
făcut apariția pe 
traseu și 
meteorologii s 
anunță și mal 
multe precipitații 
pentru acest 
sfârșit de 
sâptămânâ.lL.G.)

(Foto: EPA>

Gest caritabil*
Indianapolis (MF) ■ India

na Facers a anunțat că do
rește să ofere 2,4 milioane de 
dolari pentru 11 asociații ca
ritabile, în vederea îmbună
tățirii imaginii afectate de 
incidentele dintre jucătorii 
acestei echipe și suporterii 
din Detroit, în timpul unui 
meci din NBA. Suma oferită 
provine din salariile pe care 
jucătorii de la Indiana Pa
cers ar fi trebuit să le pri
mească, dacă nu ar fi fost 
sancționați financiar de club 
și suspendați de NBA, pen
tru participarea la inciden
tele din 19 noiembrie. Me
ciul a fost oprit cu 45 de se-

scorul de 40 - 29, chiar în fața 
formației Randers HK. „Sunt fe
ricită că am luat această decizie. 
Am oscilat o perioadă, pentru că

ce nu să câștigăm Liga Campio
nilor. Toată lumea este mulțu
mită de decizia mea și cea mai 
fericită este antrenoarea Anja

lor familiei. Mi-ar plăcea să re
vin în handbal apoi, dar deocam
dată, este devreme să fac aseme
nea planuri”, a spus jucătoarea.

cunde înainte de final, vic
toria fiind atribuită ediipei 
Indiana Pacers, scor 97 - 82.

Se încing motoarele bolizilor
bviu Gordea 
e-ma*.:  IMu.gorttea@lntermmedia.ro

Jerez - Majoritatea echipe
lor din Formula 1 și-au tes
tat potențialul săptămâna 
aceasta pe circuitul de la Je
rez, pentru a depista micile 
retușuri care trebuie aduse 
înaintea debutului de sezon.

După trei zile de antrenamen
te fără probleme, cel mai mult s- 
a evidențiat pilotul echipei Mc
Laren Mercedes, columbianul 
Juan Pablo Montoya, care a în
registrat timpi excelenți de 
fiecare dată. O formă bună au 
arătat-o și cei de la Renault: Da
da însă McLaren a avut la dis
poziție doar o singură mașină, 
francezii au putut testa ambele 
șasiuri cu care vor aborda sezo
nul 2005. De fapt, Alonso a fost 
de departe cel mai rapid în se
siunea de joi, când a fost singu
rul pilot care a coborât sub 1T6". 
Pentru fanii canadianului Jac- 
quâs Villeneuve, însă, veștile nu

sunt prea îmbucurătoare. Dacă 
brazilianul Massa, colegul lui 
Villeneuve la Sauber, s-a descur
cat decent pe pista de la Jerez, 
fostul campion mondial pare a 
avea încă probleme de adaptare, 
căci el a terminat constant pe ul
timele locuri în fiecare zi de test. 
Vestea cea mai proastă pentru 
Sauber și Villeneuve este aceea 
că echipa elvețiană nu va mai 
efectua decât un singur test 
până la prima etapă a acestui se
zon, la Imola, în perioada 19-21 
februarie. Nici cei de Ia Ferrari 
n-au ieșit prea mult în evidență. 
Ciudat este că ei sunt singurii 
care au rulat pe pneuri Bridgto- 
ne pe o vreme destul de rece, jar 
timpii lor n-au fost deloc extra
ordinari deși se știe că francezii 
de la Michelin nu prea strălu
cesc în astfel de condiții-, numai 
Barrichello a „greșit” în ziua a 
doua și a coborât sub 118". Până 
la momentul debutului în noul 
sezon, programat la Melbourne, 
au mai rămas doar trei săptămâni. Ferrari nu a convins în testele de la Jerez. (Foto: era.

V

livlu.gortteaClnfOnnmedia.ro
mailto:IMu.gorttea@lntermmedia.ro
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Picătura de înțelepciune

Interviu cu directorul Camerei de Comerț Și Industrie

(Talmud)

Zacuscâ de ciuperci

Miniaturi și sculpturi în coajă de ou
Creații ale devaetatâai Valentin Bucur, care a intrat în Cartea recordurilor

V. Bucur șl bisericuța. Cărticică de rugăciuni Bisericuța din zahăr.

i grijă la :aract *u :ău, pentru că va 
fi DESTINUL TĂU.

în pagina de săptămâna trecu
tă am publicat interviul cu conci-

î grijă la gândurile tale, pentru că 
.deveni cuvintele tale.

mâinile creatorului său). Natura 
care de asemenea îl încânta îi 
copilărie, o regăsim acum în mo 
delele sculptate în coajă de ou. A 
ceste creații, mai recente In preo 
cupările miniaturistului devean 
au mare căutare în străinătate 
Imaginile a două dintre ele po 
fi admirate, în premieră și de ci 
titorii noștri.

Mod de preparare:
Ceapa se curăță, se spală, se taie felii și se 

^_4>une la călit în ulei. Ciupercile se spală, se taie 
alii și se adaugă peste ceapa din cratiță, care 

~a început să se înmoaie. Se pun 5-6 boabe de 
piper negru, o foaie de dafin și sare după gust. 
Se lasă la foc potrivit să se înăbușe. Dacă ciu
percile sunt mai uscate și nu lasă zeamă, se 
poate adăuga câte puțină apă caldă. Când sunt 
aproape fierte, se adaugă ardeii copți, curățați 
și tăiațl bucăți. Dacă aveți în congelator capia 
copt sau gogoșar tocat, le puteți folosi cu suc
ces, punându-le înghețate în zacuscă (eventual 
tocându-le așa înghețate dacă sunt prea mari 
bucățile). După ce au dat câteva clocote îm
preună se adaugă pasta de roșii sau roșii de- 
cojlte în bulion, în cantitatea dorită. De altfel 
și celelalte cantități pot fi modificate după gus
tul fiecăruia. Zacusca obținută poate constitui 
un aperitiv sau un mic dejun gustos.

CJ_:A fost statutul de zonă ~ fll 1- — -*  — »—-*■----- AuGiavonzata aoortuu acooiBi v 
zone ud mare Muff
C.N.P.: Atunci când Valea 
Jiului a primit acest sta- jHțț 
tut, ideea a fost foarte 
bine venită. Din păcate, 
într-o perioadă foarte 
scurtă de timp, datorită u- 
nor interese, au apărut alte 
20 de zone de acest fel. Rezul
tatul a fost ci noi nu mai puteam 
oferi investitorilor ceva unicat 
în țară. De aceea, majoritatea - - 
au optat pentru alte zone, ț 
ocolind Valea Jiului.

rea exemplului și cred că dezvol
tarea Văii Jiului este posibilă 
numai dacă oamenii din Vale 
vor nțelege că ei au puterea de 
a schimba zona. Din păcate, sis
temul de ; îtrajutorare creat de 
stat le-a indus o stare de acal
mie.

Ai grijă la cuvintele tale, pentru că vor 
fi faptele tale.

Ai grijă la faptele tale, pentru că vor 
deveni obiceiurile tale.

4 i grijă Ia obiceiurile tale, pentru că vor 
. fi caracterul tău.

50% Reducere
Pret/ziar pentru abonament

Abonează-te pe minimum 3 luni și intri 
automat în concursul special de Paști.

Reducerea de 50% este valabilă te abonamente te 
luni până sâmbălă, 1a'prețul zilnic al ziarului.

localitatea

Telefon (opțional)

Economisește cu Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
• Decupează și completează talonuL
• Achită prin ma lat poștal sar di rect la sediul redacției suma 
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Media SR redaeda Cuvântul liber, Str. 22 Decembt ie, nr. 37A, 
cod 330166,
• Dacă ăl optat pentru un lame je minimum 3 luni, tri- 
iriti mpcL din ziar completat eu datele tale, la aceea; adresă 
pentru a intra în concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau îl poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești ^au lu
crezi.
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
JURNAL TV - cel mai com
plet supliment de eleviziuH

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada
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Verzeala 
zidurilor

Păcatul originar a fost dorința de a 
cunoaște; cunoașterea este obținută prin 
pierderea fericirii (alungarea din Paradis). 

•Omului îi este permisă cunoașterea, dar 
cu prețul unei suferințe.

Picătura de

Imis/irat

In grup:

Dnntuie* 
noopte.

Urme de 
verdeața!

Verde in 
ciorba

Scriu pe 
talda

Gros m 
talie]

Robii 
verzi

Pawn

Femei. • 
■xihuhii

Verde 
•n cart»

Soluția Integramel din numărul precedent: M - 0 - ORA - FARMEC 
- VS - TA - SABAT - PUPAT - OLE - RIT - FB - L - FAT - MA - 
VE - I - ETANȘI - UG - OG - TIV - HV - ILOTI - MIRACULOS - 
CAFEA - RE - MIJI - TISA - MOTAT - RATA.
--------------- -------- ----------------------------------------------------

Ingrediente

1 ▼ Poame ! 

veni |

Verde

Q►
P •» **«'  
uriașa

Intrări*  
in bezna!

Podgo- 
rcan

►
T

1*2.
Puse 

hambar!
►

Prinsa ;
»-iOt ,

l .vru .,» 1 
zorilor l ►

Cum te îmbraci ca să ai succes /
. 6 ouă, 6 linguri de zahăr, 5 linguri făină, 
1/2 pachețel praf de copt, 4 linguri cacao 
F ’dră MM) g unt, 200 g zahăr pudră, 300 g 
glazură de căpșuni

Mod de preparare
Se amestecă S linguri de făină cu 2 lin

guri de cacao și cu praful de copt. Se se
pară ouăle, gălbenușurile se amestecă cu 
6 linguri de zahăr iar albușurile se bat 
spumă. Se amestecă și apoi se adaugă 

'na Checul se așază intr-o tavă in formă 
de inimă și se coace la foc aoderat După 
ce se răcește se taie felii (pe orizontal) și 
se umple cu crema de ciocolată. Crema 
de ciocolată se prepară prin fierberea a 
două lingurițe de zahăr pudră cu două lin 
guri de apă. Restul de zahăr pudră se 
amestecă cu untul și i se adaugă siropul 
împreună cu 2 linguri mari de cacao. După 
ce se umple tortul se Învelește cu cremă 
și deasupra se pune glazura de căpșuni. 
Pe marginea tortului așezați căpșuni tăiate 
pe jumătate. •

Poftă bună!

un tort delicte» pwttm Wdl festive.

Negru: respect și atenție
Când trebuie să inspiri re

spect și atenție, alege un costum 
clasic, negru. Negrul iți dă pu 
tere și exprimă forță.

Pentru ea impactul să fie 
maxim, combină-1 cu alte culori, 
ca să nu pari prea distantă și in
abordabilă. Pentru ca succesul 
să fie asigurat, combină costu
mul negru cu accesorii roșii - o 
eșarfă, de exemplu.

Există și alternative k costu
mul negru: griul ar ată că ești 
calmă și stăpânești situația, dar 
că nu ești un jucător de primă 
ligă.

Maroul te ia© să pari statică,. 
lipsită de dinamism - insă este 
util dacă simți nevoia de liniște 
și siguranță.

Portocaliu: creativitate
Portocaliul este culoarea 

căldurii, a vitalității și a cre
ativității - stimulează creierul să 
încerce noi idei, noi metode de 
lucru Portocaiiul-caisă, mai 
cald, favorizează spiritul artistic 
și ideile creatoare.

Ținut» trebui» să fie adecvată oricărei ocazii.

Roșu: atrage atenția
Roșul te împinge în prim-plan 

- este energic, vibrant și inspiră 
încredere. Dacă vrei să foci im
presie, îmbracă-te în roșu! 
Această culoare te tace să te 

simți aventuros. Dacă ai o în
tâlnire importantă, dacă îți 
lipsește energia sau ai o dis
poziție proastă, impulsionează-te 
cu i oșu Chiar și un accesoriu te 
va ajuta!

Albastru: calm
Când ai nevoie să aduci calm 

și concentrare în ziua de lucru, 
folosește albastrul! De asemenea, 
este util când simt conflicte ț*r  
serviciu, când ai dispute și dfi^ 
cuții în contradictoriu.

Galben: încredere
Galbenul este o culoare pri

etenoasă și comunicativă care 
accentuează încrederea în sine. 
Folosește-o când vrei să sti
mulezi conversația și să încura
jezi dialogul - dar nu exagera!

Turcoaz: fascinație
Turcoazul atrage oamenii 

către tine și îi face să te vadă în- 
tr-o lumină favorabilă.

Este util atunci când faci o 
prezentare sau ții un discurs.

Roz: dragoste
O culoare caldă, care inspiră 

dragoste și grijă pentru cei din 
jur.

Poartă roz atunci când vrei să 
îi liniștești pe ceilalți sau șă 
arăți că nu reprezinți o 
amenințare.

100.000- 
300.000 lei 
/noapte/pat

250.000 lei/noapte 
cu. mic dejun

3 lei ■ ANEF&
Pârtia»!
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Vând spatii comerdaSe (25)

Vând ap. 3 camere (05)

Vând case, vile (13)

• «M • 'i+P+1, 65 mp pe etai. apă
ca-iatizare, gaz, trifarift & Sirneria Fel. as348

Decese (7$)

Auto românești (36)

vând ap. 2 camere (0
• L.«hu<ament z camere decomandat, -6 mp, 
parchet, îmbunătățiri, centrală termică, etaj 
intermediar, zona Favorit preț 1.1 ,tM iei, ego- 
ciabil. Tel. 0723/797699.
• apartament 2 Camere decomandat Deva, 
zonă ultracentrală, etaj 3. st 55 mp, baleen, 
parchet contorizăi. preț 1 mid. lei. Tel. 
0726/710901

, > • apartament 2 camere, decomandat parchet 
repartitoare, balcon, zona bdul Decedat preț 
1,050 mir. lei, ntțociabil. Tel. 0742/290024
• apartament 2 camere, Deva etaj 3, balcon 
incnls, apometre, gaz contonzat grele, faianță, 
preț650 milioane lei. Tal. 215212.
• apartament 2 camere, Deva, zonă centrală 
etaj intermediar, fără modificâr eontorizat 
balcon închis. b»xă preț 1.200 mid, iei. Tel. 
071 251498.
• agent apartament 2 camere parter, coito- 
rizat gresie, faianță zona Beian, SOfiwane lei, < 
negociabil. TeL o Hv'iX 11092;
• urgent apartament ,2 camere semideco
mandat balcon, contocizat ocupabil Imediat 
etaj 2, preț 680 milioane lei, negxabil. TeL 
0740/210780.
• urgent apartamjn*  2 camere semideco
mandat, contonzat, balcon, ocupabil imediat, 
preț 680 milioane (ei, negociabil. Fel. 
W40/210780.

■S
■ •-chioșcul de ziare de &ngâ 
Comtim:
• chioșcul ele ziare din stația 
de autobuz Qrizonl Micro 15;
• chioșcul de ziare de iângâ 
Galeriile de Artă Foruia;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Daci»;
• cltioșcul de- ziare Mterseefiâ 
temfhw'-u - B~4uj Dec**bal

• apartament 3 can ere oec rma «ap. zona 
licee, preț accesibil. Tel. 0745/302200.
• apartament 3 camere Simeria, centru, deco
mandat st 80 mp. centrală, complet contonzat, 2 
tăi,; balcon închis, preț 950 milioane lei. TeL 
0726/737963.
• aportmmti camere, bdvitecebal, etaj inter- 
media-, preț 36500 euro. TeL 0723X251492.
• wpaat apartament 3 camere decomandat, 
■mbună octuetil Ime llat, ce.rtral, Deva, 
preț 36.000 euțp.T«a?«ffi88®<<
■ regent apartament 3 camere decomandat, 
zona piAAcerrtflfâ termKte,balcon închis, preț 
1300 mid. lei, negociabil. TA (vaxzwzoo,

in Deva, etaj 1, zona 
pieței, gaz, apă, contonzat, parchet, balcoane 
închise. Tel. 0726/392798,262154 după ora 17. . 

. ipartamont 4 camere, îmbunătățiri, liber, 
I Ultracentral, zona Ion Creangă, etaj z Tel. 

«<1723/197413,219089 după ora 20.

■ casă maroceritrai sau schimb cu apartament 
2 - 3 camere central, plus diferență, Deva Relații 
latei. 0254/215795.
• mtoh Intmlte pentru obstrucție casă in 
Șoimuș,1200mp, 12 m, facilități gaz. curent la

Tei.22S269,OM67O306B
• vând cart în Simeria, ultracentral, preț avan-
tajosși casătncăminiș știi a hol
grădihă eț foat bun. TeL 072KB14S4
• vând cart mare, cu gaz. anexe, arte, grădină 
ae 1250 mp, pomi, vie, apă curent, telefon, în 
comuna Ciugud ■ Alba. Relate la tel. 221328
< vând ortzoril uttt icwftrată Deva, sc 660 mp, 
terenafere I700r>o,dhbuned rdotările 
pentru sediu te-actate co-nerciaiă. Tel. 
0^7/007253,216003.

I ~
1 • cart 3 omora, anexa, arte, gteobte» 

2000 mp - pos&Nitate racordare la gaz, 1h 

comuta Șoimuș, Str. Bcholtului. Preț infor

mativ L250.000.000 IA Relații la tel. 

0723/6317% 0788/191774.

• WM cată 4 camere decomandate, 2 băi, 
^aknjcăiaiie,teren600mp, ultracentral,cot let 

( renovate în 2004 Deva, str? Eminescu, nr. 81. 
Vs^kelații ia adresă

Cumpăr case, vile (14)
• cumpăr cast, construcție nouă, P + M. Tel. 
215487.

Vând case de vacanță (15)
• cart do seanță ce suucpe 2002. Df-P+E, 
stațiunea montana Straja 7 cmnaot decoman
date, 3 băi, 3 wc. sc 183 mp. toate nulitățile, 
faniHiăți HO 1357/2004 Tel. 0723/320995.

■igaraontert te Deva, zona Mârășt. de c 
mandate. Aaj 2. balcon închis, contorizări, preț 
550 milioanelA Tel. 072E.A10903.
• garsonieră, siprafață 42 mp, Bdul. 22 Decem
brie. etaj 4 din 6, preț buo milioane lei, negociabil 
Tel. 0722/258401,2255640.
• gaanoniert cartier Dacia, etaj. 2, deco
mandată, parchet, gresie, faianță, preț 500 
mA>«uielei,st30mp.Tel224a6 i788/361782 
•rtnd ga «—«S Deva, Dorobanți, deco
mandată, etaj 1, preț 610 milioane lei. Tel. 
0722/693683.

Garaje (43)

Cumpăr garsoniere (20)

nurcă naturală n«, "noon nalie, 
modei elegant modem, gen mantou, cloșat 
culoare maro roșcat și gn g,afit mărime 44 - 50. 
Iei. 0741.078785.

• efectuez eplaro definitivă cu laser cu 
lumini intens pulsată, Meuăftare ndpri 
cu toxină botulinică, umplere riduri și buze 
cu acid hialuronic. Tel. 0742/963008.

• vânz ptaH de stei mb pentni mașină de cusut 
motor electric, pedală, graifere, cuțite și triploc 
,iou, rnonoUacâ Tel. 217543.

• MCtotate comorcHă angajează 
țesătoare covoare manuale, informații la 
tel. 0724/260716,0742/014985.

• ugont gsrsofeort zonă ce itraia, otel 22.000 
euro. Tel U7a®498

BRIANTE

‘O &

.......... ..  . ! construcție casa, 
st 700 mp, acces lautmtap.preț420 milioane lei. 
Tel. 0723/882258.
• toran totartM, la șosea, Hunedoara, ap; 
gaz. curent, smrataf 8 .-iiană, preț 6 euro/mp.TA 
0723/005657:
• vM M parcele tarea a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tA 211124
• vând un mp teren. 40 m fe, situat în zona 
vulcan Deva. Tel 07;ș/744403
• vând 11500 rao teren, lârțgi «ana B.-4țu>, 
butelii aragaz roșești mari dormitor vechi 
deosebit FekZKOOÎ, 2237B-!.
• vând 2 ton de vec în Cimitirul Bejar, aleea 
p cipală cuc <n marmură, mozaic, șeminee. 
Tel 0722ZS36699.
• rtnd 24700 mp teren pentru agricultură și
6.000 mp teren pentru construcții sau agri- 
cultură, ambele ti - Hațeg, lângă
canton. TA 212272
• vând 4 ha teren, în Deva, pentru construcție 
case, vedere panoramică. TA 0722/744403.
• rtnd HO mp teren, în Deva, pentru construcție 
casă, 20 m fs, preț 15 euro.tmp. Tel. 0788/313702.

• «■ Baracă metalica, pscheta» comparti
mentată 4 paturi, buc* * i«, terasă anexă 
:^j-LtT.pS_ I nnBrllrnn tru-t rtl xă-în j-d.nrrf-i-i.nl rliMAn gKHatacj iXfflSuren, instalație eiectnca, dimen’ 
Slum r ' «3,« Hflioane lei, negociabil.TeL 
0727/717206.

• caut da închiriat gai. niera zonă centrală, 
mobilată ofer 80 euro, rog seriozitate. TeL 
0745/302200
• caut * închiriat spațiu comercial 30 ■ 50 mp, 
în zorS ultracentrală sau centrală Tel.

1,225640.
• rom ElacMca Banat - ÎDFEE Deva 
cumpărt/IrteirlazăspA^bentrallapatti xa 
200 mp sau casă + curte suprafață construită 
200 mp, m localitatea Brac. Keiapi suplimentare 
la teL 205955,205960
• IrtliMrt Rtoțfe pentru servicii sau birouri,
supr. 33 mp, lângă colegiul Național Decebal; 
preț w-.ui lună Tel. 218 /D96675.
• oier partu închiriere apartament 2 camere, 
nemobilat zona CEC, etaj i, decomandat, 
apometre,preț SOeura-TA 221712,0724/305661.

• rti DKia 1310 albă af 1998,27000 km, unic 
Moprietar, preț 86 miii.iane IA <egp< «biL Tel. 
0726/698136,0254/217149.

• Wtod 6umM 15 DOHC, af B96,absrae,fUlf 
electric, alarrnă 65000 km, preț 4800 euro. TA 
0723/DB0903.
• vând Tratai*  stare oe funcționare, nfetK Ta 
074V464338.

• rtndlâorcados Benz c Klass OM 22a 140 
cp, culoare argintie, full-options,'navigatie, 
stare ibrtS.TA0722/2SB16.

• vând Votawagcrr Passat, 1.9 TDI, 130 cp, 
af 2002, culoare argintie, full options, stare 
deosebită. TeL 258111

• vând Wtn 340, aî >987, 2 » 1 uși, motor 
Renault, 1721 cmc. stare perfectă dt4 
preț 65 milioane lei. Tel 276587; O7zj/794WS

• Vând VUM 340, af 1987, 2-U uși, motor
Renault, 1721 cmc, stae păfeteă ae re,
preț65m»fc=wlATA77 7.0727/794/88

• cumrtr «mkmw A 6. Tel. 0253/212627, 
07 2/51 169
• cumpăr rtimg în stare ae funcționare Rela^i 
la tel. 0721/322663
• vândautocmidMciiniacara8 + 5tont, “'n 
matriculatprețnegO0abiLT!AO722/772477/
• vând Btotocostare cu motor Ca-patina, preț
12 milioane lei, Ta W4.
Dobra.

Piese, accesorii (42)

• caut pu._u închiriat garai numai îr zona 
Minerului, Eminescu, Crișulul, Teilor, ofer plata 
în avans Tel. ( 2/019 1
•» ofer zpro incniriere garaj, Deva, cartier Micul 
Daias, oistaol și centru comerț Tei. 212272. 
0723/732560.

Complex 
Comercial 
Central 

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550,

www.slmal.ro,slmalfesmart.ro 
mooffier oe apaixantem, 
—— maNHm de blreu, 
uși PORTA-------------------

i cipfțCni' GafTwiG 06 
tineret

Hiv*m

Comemorări (76)

Colectivul Inspectoratului Școlar al Județului 
11-Hunedoara își exprimă întreaga compasiune și 
Ml este alătari de familia greu încercată oe trecerea 

în neființă, în urma tragicului accident, a celei ce a ost 
buna și draga noas eră colegă și prietenă, inspector

prof. ECATERINA CARMEN CRISTESCU 
dascăl de înaltă competență și impecabilă ținută morală. 
Prin dispariția sa, Cati lasă un iremediabil gol în 
inimilt noastre ale colegilor de la catedră și ale elevilor

Fte-i țărâna ușoară!

Fiul Sandu, nora Marioara. și nepoții Sănducu anunță 
cu durere trecerea in neființă a scumpei mame

DOBREI OLGA EUGENIA -JENI 
de 65 ani. înmormântarea are loc azi, 12 februarie, ora 
13, de la Capela Micro 15 la Cimitirul Bejan Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Fsimilia îndurerată anunță decesul cetei ca<-e a fost 
MARIA REPEDE

în vârstă de 68 ani. Trupul neînsuflețit este depus la 
Capela „Popa Șapcă” Hunedoara. înmormântarea are loc 
azi, 12 februarie, ora 14.

Dumnezeu s-o odihnească.

Profesorii de limba engleză din Deva sunt profund 
îndurerați de dispariția fulgerătoare a colegei lor,

inspector ECAIERINA CRISIE8CU
și sunt alături ie familia greu încercată.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

ctohdier si interioare (47)
• vdaa road bucătărie, galerii perdele, masă 
ftervan® tv, tâmplărie lemn uși
IdjKon. prețuri c>xi»enaiiile. la. 225640, 
6722/161644

V4KPW Biwwww xjv imcatarTVi x ^tinr rtuniAot 
ogUndări» i6xO6m.TeL 15 26313$.

• iMfewe cmidkHI dade antene de 
saWtegitiifete^
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montare ieolasarea incluse în prA 
Informații 0723/481776 sau 0745W04W.

tsrafert mecanic centrală

-ian ptofjlecne.prețLaoWM)

• sfertMfea 8219, sb 7ih. stare oerfectă preț! 
13WSO0W,negortOK. TA 07264WI02.

•stei ateMet amd „ MHZ preț B2 
milioane w, negocianil și Pentium 133, preț 1,7 
milioane lei. Tel. 225640

• rtndrocN*mireasă  tip nou cu accesoi Fel 
07222885572

Eiecu ocasnice (56/

Mfefe Arctic 240 L >t' perfectă de 
funcționai tf, preț negociabil. TA 0721/639863,. 
Arcti^cu^ser^, 35IXLm lel?ambeiemstere 

foarte bună de funcționare. Tel 07 >6/679066

Dl af Bebdlac. Tel. 8745/647664.
• vând fân și otavă de . ădină. Hunedoara Tel. 
07 005657
• vfa Macul ae i) săptămâni, informații tel 
0726/457625.

digitate: pantofi șibreveidîrSl^^î^estoer.țuică, cazan

mut H.3" țSwflnai lv.nn.wwa* .

• demn Pin/tt, doresc cunoștință cu o 
doare rt te «ed»- «căsătoriei. TeL 0721/170245.

• «torte cutie Zucor (20 mg:, 28 comprimate Iu
50% din preț 600.000 lei. negociabil, valabilitate 
luna kJle20fc Tel. 072V2M530.

• farandatatefato. str. Piața Victoriei, nr.

1, Deva, vizavi de hotel Sannis, program 

non stop. Tel. 222380
ferestre cu geam, dimensiuni 
lei/buc, 2 bucăți uși balcon cu 

aeam, dimensiuni 230/78 cm, nu 200.000 
lei/bucată Tel. 22Z337.
• Mtodndarode anim ilifloră naturală 100%, 
greț negociabil. Tel. 0726/080402

Citatii (63)

• m dteazâ firma „Benz” cu adresă 
necunoscută la Judecătoria Deva in 
dosarul nr. 3660/2004, proces de 

:apiune, reclamante Băneasă Arsenica 
Gomboș Viorica, pentru data de

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALESE Și COMPLETEAZĂ TALONUL!

țanfe se preiau zilnic, intre orele Sși 14 la sediul redacției șl sa vor publica în pagina <J« 
mică publicitate a cotidianului nostru Redacția nu iși asumă responrsabllitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Cu dure re în suflet readucem in memoria afectiva a 
celor care au cunosc ut-o că se Împlinesc 3 ani de la 
decesul celei care a fost mamă, bunică și străbunică

LEONTINAPĂUN
Dumnezeu s-a odihnească în Dai's.

Cu nemărginită durere în suflet anunțăm împlinirea a 6 
luni de jale și tristețe în 15.02.2005, de la treeerea în 
neființă a scumpului nostru

TODERICĂ NEMEȘ
un bun soț, tată, socru și bunic, iubit și apreciat de toți 
cei care l-au cunoscut. Comemorarea are loc duminică, 
33 februarie, la Biserica din Micro 15.

Nu te vom uita niciodată 
Vei rămâne veșnic în amintirea noastră 

Aurica, Marcel, Eănlcă, Lucian, nepoțelul Rareș, 
Rodica și GabL

Ea 6 săptămâni de la plecarea în eternitate îndreptăm 
un gând de dor către dragul nostru

LEȘLIVIU
din Deva, rămânând în amintirea noastră sufletul lui 
nobil și bu lumnezeu s» ți lumineze calea |i să fii în 
paza Lui. Parastasul are loc astăzi, 12 februarie, fii Deva. 

tți vom păstra o veșnică amintire.

*?■ \

Pierdui (62)

i<M^at«ktaiata»igu ări sănătate pe nunele 
CaHfedfesOiiaAnd _e«. Se declară nul.
• pHMdt leeHmație de serviciu nr. 474 elib 
‘.rari de OJP< Uu ă pe numele C ocan 
Liviu Benianm I Se lec uă, jia.

Matrimoniale (69)

Prestări servicii (72)
• efectuez tnoport marfă Deva - Timișoara, 
pretueg.. i funcție de greutate și volum, 
maximum 0.6 tone. Tel. 0740/42052L

• efectuez transport marfă, local și interurban 
:u ;>lejutilltară da 3,2 tone rtil. Duba este 
prevăzute și cu ste.we pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel. 229611,07407953297.
• coordonator Avon, caut colaboratori serioși 
cu putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
22290

;.r

Oferte locuri de munca (74)
• firmă importetom» de cafea espresso italiană 
caută distribuitor zonal pentru colaborare. 
Informații li 724/192327.

• fabrică producătoare de fursecuri din 
București caută distribuitori pentru 
Hunedoara. Alba, - Sibiu. Tel.

• Unui spodrtzatâ de pază și pr i ție 
pre-straiB s rvre de ita pentru 
instituții de stat și private, depozite, maga
zine, hoteluri, vile, case ne vacanță, parcuri 
auto, restaurante, baruri, discoteci spitale, 
sanatorii. Tel. 0723/525399, 0726/222099, 
0723/387734.

• SC DmM*  Company SRL Deva, Str. 
Rând unicii, nr. 6, angajeazăperșonal pentru 
munca la domiciliu, în vederea realizării 
produselor tricotate și croșetate. Relații tel. 
206094, Int 25.

* Export SRL Deva, distribuitor autorizat 
pentru județul Hunedoarei al produselor 
Intesa. Malizia. Fax * c:, anga
jează Menti rmerciau CV prin lax 
0254/233593

slmalfesmart.ro


Localnicii distrag Marele Zid

Reparații ulterioare

Un nou tip de navetă spațială

La mandra se pariază deja pe culoarea rochiei de mireasă

Incidentul s-a întâmplat în a- 
propiere de orașul Zhongwei din

Washington (MF) - Zeci de 
haine de blană au fost puse 
la dispoziția ocupanților li
nul adăpost pentru oamenii 
străzii de la Washington, în 
cadrul unei operațiuni con
duse de o organizație de pro
tecție a animalelor.

ies ar trebui să renunțe la co
roană în favoarea fiului său, 
prințul William (22 ani).

Sondajul Scut de Daily Tele 
graph arăta că 41% dintre bri
tanici îl preferă pe prințul Wil
liam pentru a fi următorul mo-

Diane Lloyd spune că se sim
te extrem de fericită în mantoul 
lung de blană albă pe care l-a

Moscova (MF) - Camera inferioară a 
Parlamentului rus a adoptat miercuri un 
proiect de lege care interzice minorilor 
consumul de bere în locuri publice.

Textul adoptat miercuri interzice com
ercializarea și consumul acestei băuturi 
în școli, spitale, mijloace de transport hi 
comun, instituții sportive și culturale. To
tuși, instituțiile care sunt dotate cu res
taurante sau cantine vor putea comer
cializa bere. Pentru minori, legea extinde 
interdicția consumului de bere la toate 
locurile publice.

regiunea autonomă Ningxia, 
nord-vestul Chinei, în cursul a 
două nopți consecutiv, a precizat 
principalul cotidian din această 
regiune. în împrejurimile orașu
lui, bucăți din Marele Zid au fost 
folosite de-a lungul timpului la 
numeroase construcții, a adău
gat un cotidian chinez, preci
zând că autorii acestui act vor fi 
pedepsiți.

Marele Zid chinezesc a fost 
construit în timpul dinastiei Qin 
(221-2061. Hr.) pentru a împied
ica invaziile din nord și recon
struit, sub dinastia Ming (1368- 
1644). Zidul avea inițial o lun
gime de 6.300 de kilometri, din 
care numai 2.500 de kilometri 
mai există în prezent. Zidul este 
frecvent victima actelor de van
dalism ale populației locale sau 
ale turiștilor.

Din 1987, Marele Zid Chine
zesc figurează pe lista patrimoni
ului mondial al ONU.

se plimbă la târgui the EXdc 
Sex 2005, care s-a deschis joi 
în Mexico City. Suie de vizi
tatori sunt atrași <te show-

cadrul căreia fiul cel mai în 
vârstă al suveranului moșteneș
te tronul.

Conștient că viitoarea sa soție 
are o imagine negativă, Charles 
a eliminat din start posibilitatea 
ea aceasta să devină regină a- 
țunci când el va deveni rege.

Casele britanice de pariuri 
stint mulțumite că evenimentul 
face deja obiectul celor mai năs
trușnice pariuri. Cirioarea rochi
ei de mireasă este subiectul ce
lor mai numeroase pariuri, pu
blicul manifestând o preferință 
pentru crem. Britanteif pariază 
șl culoarea pălăriei pe care o va 
purta regina. Albastrul are o 
cotă de 2 la 1.

Cel mai bine plasat pentru a 
fi cavalerul de onoare ai prin* 
{ului este fratele acestuia, An
drew, Duce de York (6/4), urmat 
de William (2/1), Harry (3/1) și 
Edward, fratele cel mai tânăr al 
lui Charles (3/1).

căpătat. „Nu aș ucide niciodată 
uri animal pentru a-mi face o 
haină din blana lui, dar măcar 
acestea sunt distribuite pentru o 
cauză bună”, spune femeia de 
45 de ani care locuiește de opt 
luni la azilul respectiv.

William Rivas-Rivas, purtător 
de cuvânt al PETA (Organizația 
pentru tratamentul etic al ani
malelor), care se află la originea 
operațiunii, a explicat că „oame-

Camilla le-a arătat jurnaliș
tilor inelul de logodnă și a măr
turisit că Charles a îngenun
cheat pentru a o cere de soție. 
„Abia reușesc să nu zbor", a de
clarat ea.

Potrivit unui sondaj Daily 
Telegraph, două treimi dintre 
britanici susțin planurile prin
țului de a se căsători cu femeia 
care i-a fost amantă în timpul 
primei căsătorii. Un alt sondaj, 
realizat online de Sky News, a- 
răta că 51% dintre britanici 
susțin căsătoria prințului și 49% 
se împotrivesc.

Majoritatea celor chestionați 
sunt de părere că prințul Char-

Berlin (MF) - Serviciul poștal din Ger
mania a livrat Parlamentului o carte 
poștală expediată pe adresa lui Adolf 
Hitler cu peste 60 de ani în urmă.

Cartea poștală a fost trimisă din An- 
gî^ț șt era adresată „Fuhrer-ului Adolf 
Hftier, Reichstag, Parlamentul German, 
Germania”. Mesajul a sosit la sediul Par
lamentului german cu următorul comen
tariu al serviciului poștal: „Adresă gre
șită, redirecționat”.

Oficialii de la Parlament sunt de părere 
că Serviciul Poștal a dat dovadă de -„prost 
gust” trimițând cartea poștală la noua 
adresă.

0 Baraj rupt. Cel puțin 50 de persoane 
și-au pierdut viața șl alte câteva sute 
au fost date dispărute în urma ruperii 
unui baraj în apropiere de Pasni, în sud- 
vestul Pakistanului.

0 Externat. Papa loan Paul al ll-lea a 
părăsit joi seară, la bordul papamo- 
bilului, spitalul Gemelli din Roma.

Gibson se cenzurează
Los Angeles (MF) - Regizorul Mel Gib

son a eliminat scenele cele mai violente 
din „Patimile lui Hristos” pentru ca fil
mul să poată fi văzut de un public mai 
larg, scrie Variety.

Noua versiune, mai scurtă cu cinci 
până la șapte minute decât cea originală, 
va fi distribuită în cel puțin 500 de cine
matografe, începând din 11 martie.

Versiunea originală a avut încasări de 
370,2 milioane de dolari și a suscitat o vie 
controversă, din cauza violenței și pre
supusului antisemitism.

„A existat o cerere foarte mare din 
partea membrilor comunităților religioase 
pentru relansarea titanului de Paște. S-a 
vorbit mult despre violența peliculei (...) 
și Mel Gibson a dorit să facă pe plac pu
blicului lansând o versiune mai puțin vio
lentă”, a spus Bruce Davey, asociat al lui 
Gibson.

pentru transportul cosmonauți- 
lor pe Stația Spațială Internațio
nală, a estimat directorul Ros
kosmos Anatoli Perminov. „Kli- 
per ar putea fi folosit nu numai 
pentru zbor«| spre ISS, ci'gfcă- 
tre Lună”, a spus Perminov, ci
tat de agenția ftar&ass.

De două ori mai mare decât 
Soyuz, cu o greutate de 14,5 tone, 
navete de nouă generație ar pu
tea transporta spre ISȘ încăr
cături de până la 700 kilograme.

nii fără adăpost nu vor purta 
aceste haine pentru că sunt la 
modă, ci pentru a le ține cald”. 
Aceste a precizat că hainele nu 
pot fi re vândute, căci sunt degra
date, pătate Sau tăiate.

Reprezentantul Organizației 
pentru tratamentul etic al ani
malelor susține că nu știe din ce 
fel de blănuri sunt confecționate 
hainele, deoarece poartă lucruri 
din înlocuitori.
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