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Vremea se menține închisă, pe alocuri 
Mta se vor semnala ninsori slabe.•2
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A3 dureri de cap, vrei să
li fisei analiiele sau trebuie 
■ă-ți cnmperi medicamente? 

ția ta este “Cuvântul 
r"! DE CE? Pentru că

noi am lansat campania “Fii 
expert în sănătate!” Suntem 
ghidul tău în domeniul 

SĂNĂTATE și îți oferim soluția pentru 
problemele tale medicale! în fiecare sâm
bătă alege SĂNĂTATEA din pagina 6!

0 Noțiunile de „zonă defavorizată** și 
„facilități fiscale* vor dispărea în 
următorii doi ani. Pentru a încuraja me
diul de afaceri, guvernul le va înlocui și 
se va concentra pe promovarea și sti- 
rnttfareatnveatfțlilor, utecterat, laDbva, 

i luliu Winkler, ministru delegat pentru 
comerț. (C.P.)

< • 0 Penitenciarul Deva are șl o secție 
v de maximă siguranță. Directorul peni

tenciarului, Emanoil Bota, ne-a precizat 
câ secția are 140 de „chiriași*. Aceștia 
execută program separat, plimbări se
parate, într-o curte acoperită. (V.N.)

-
---- --- -------- ——
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Unul din supraviețuitori, deși rănit, a reușit să ajungă Ia drum. Accidentul aviatic - pro
dus ieri și soldat cu doi morți și doi răniți - va fi cercetat de o echipă mixtă, im care 
vor face parte procurori din Deva și specialiști de la Autoritatea Aeronautică Civilă.

Adrian SătăSEAN
EMAIL: adrtan.salagean@lnformmedla.ro

Polatiște ~ Elicopterul, 
închiriat de societatea 
Aviația Utilitară 1000 SRL 
Petroșani de la firma 
Moldaeroeervice Bălți din 
Republica Moldova primise 
recent licență de operare.

Elicopterul s-a zdrobit de sol 
în cursul zilei de ieri, în dreptul

localității gorjene Polatiștea, în- 
tr-o zonă greu accesibilă. în mo
mentul prăbușirii, aparatul de 
zbor transporta hrană pentru 
animalele din munți. In eli
copter s-au aflat patru persoane: 
Valeria Coadă, 48 de ani, pilot, 
Teodor Mustață, 42 de ani, tehni
cian la Ocolul Silvic Petroșani, 
Valeriu Păsat, 48 de ani, 
mecanic și loan Corbei, 58 de 
ani, paznic de vânătoare la 
AGVPS Hunedoara, filiala Petro

șani. Deși grav rănit, Teodor 
Mustață a reușit să ajungă la 
drum, anunțând producerea ac
cidentului de la telefonul celu
lar. Pilotul elicopterului a sufe
rit răni grave fiind internat în 
Spitalul de Urgență Petroșani în 
stare stabilă. Mecanicul și 
paznicul de vânătoare au murit 
la impactul elicopterului cu 
solul. Comisarul șef loan Poantă, 
prim-adjunct al șefului IPJ 
Hunedoara, a declarat pentru

CE, că dat fiind gradul redus de 
dezintegrare a aparatului și ab
sența unei explozii, se pre
supune că elicopterul a picat de 
la mică altitudine. loan Poantă 
a mai precizat că în cursul aces
tei zile va fi cercetată „oportu
nitatea zborului", până la 
căderea întunericului nefiind 
găsite o serie de acte justifica
tive. Jandarmii au înconjurat 
zonă pentru protejarea probelor 
de la locul accidentului.

Sinucigaș la vârsta de nouă ani
Bătăile care îi erau aplicate l-au făcut să-și lege frânghia de gât
MlHAELA TăMAȘ
E-MAH- mlhaeia.tamas@informmedia.ro

Boșorod - Două tentative 
de suicid, acestea sunt 
faptele pe care le-a comis un 
copil de nouă ani din satul 
Chitid, comuna Boșorod.

Câteva minute de nesupra- 
veghere din partea părinților i- 
au fost suficiente să își lege 
sfoara de gât și să o prindă de 
un cui din tocul ușii. în urmă cu 
trei zile, copilul familiei Nasta

se afla în casă și se juca. Părinții 
erau afară, ocupați cu treburi 
gospodărești. Când Petru Nasta 
a intrat în casă, copilul mima o 
sinucidere. își legase o frânghie 
de gât și în momentul în care a 
intrat tatăl său și l-a întrebat ce 
face, acesta i-a spus că se joacă, 
în ziuă următoare, lucrurile 
păreau > să decurgă normal. 
Băiatul s-a întors de la școală și 
a ieșit în curte.

Otilia Nasta, mama băiatului, 
l-a văzut pe copil în șură, încer
când să taie lemne cu un topor.

L-a trimis în casă, unde băiatul 
a și rămas. Fiica cea mare a 
familiei Nasta, de 19 ani, l-a 
chemat pe băiat să mănânce, dar 
acesta nu a venit. Petru a tri
mis-o pe fiica lui cea mare să-l 
aducă pe copil la masă. Când a 
intrat in cameră, fratele ei atâr
na intr-o frânghie.

A fost chemată ambulanța 
care l-a transportat pe copil în 
stare gravă la Spitalul Munici
pal Hunedoara, unde a fost in
ternat la secția de terapie in
tensivă. /p.3

Afaceri în Județ
Deva (C.P.) - fri premieră 

națională reprezentanții a 
12 ambasade din România 
au avut ocazia de a infor
ma ieri firmele hunedorene
asupra modului în care se 
dorește dezvoltarea schim
burilor comerciale reci
proce. Prezentările au con
stituit subiectul seminaru
lui „A face afaceri în 
județul Hunedoara”. As
pectele privind oportu
nitățile de afaceri și in
vestiții au constituit temele 
abordate de autoritățile lo
cale. /p. • .
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BDațl dispăruți. Doi ziariști indonezieni 
au dispărut pe șoseaua dintre Amman 
și Bagdad, în zona orașului rebel Rama
di, au anunțat ieri surse din ambasada 
Indoneziei la Bagdad. Potrivit lor, cei doi 
nu au informat ambasada din Bagdad 
despre sosirea lor, pentru că dacă ar fi 
făcut-o, li s-ar fi sugerat să ia avionul 
de la Amman spre Bagdad.

ei Va continua jlhadul. Gruparea teroris
tului Iordanian Abu Mussab al-Zarqawi 
a repetat, într-un nou mesaj publicat 
pe un site Internet Islamist, că e decisă 
să continue jihadul până „la instaurarea 
unui stat islamic” în Irak. Gruparea lui 
al-Zarqawi, pentru prinderea căruia SUA 
oferă 25 milioane de dolari, a revendi
cat numeroase atentate în Irak.

Constituția UE la primul referendum
Spaniolii sunt chemați duminică la urne să-și exprime votul legat de Constituția europeană

Joschka "VY r, audiat
Berlin (MF) - Ministrul âe Externe al 

Germaniei, Joschka Fischer, va fi audiat 
la mijlocul lunii aprilie de comisia parla
mentară de anchetă, în legătură cu scan
dalul deturnării vizilor germane.

Opoziția de dreapta ceruse ca ministrul 
de Externe să compară mâi devreme in 
fața acestei comisii.

La rândul său, cancelarul Gerhard 
Schroeder, a cărui audiere nu a fost încă 
solicitată de Opoziție, a declarat că nu 
înțelege utilitatea unei asemenea acțiuni. 
* Opoziția conservatoare și liberală acu
za Ministerul Afacerilor Externe că, prin 
lașitatea criteriilor de atribuire a vizelor 
turistice pentru Germania, a permis, în
tre anii 2000 și 2002, intrarea ta Uniunea 
Europeană a sute de mii de imigranți 
clandestini din Europa de Est, ta special 
din Ucraina. Aceste abuzuri au încurajat 
traficul de persoane și prostituția, susține 
Opoziția.

Ministerul german de Externe a adop
tat, ta 1999, o directivă care încuraja a- 
cordarea vizelor chiar și ta cazurile ta ca
re existau suspiciuni ta legătură cu dosa
rele sau intențiile sollcltantilor.

Fischer, membru a] ecologiștilor, care 
deține și funcția de vicecancelar, susține 
că aflux t*. dt migranți a început ta anii 
1990, ta timpul Guvernului conservator al 
lui Helmut Kohl, o chită cu crearea unui 
nou tip de pașaport, atribuit ta virtutea 
unor criterii mai suple.

Madrid (MF) - Spania este 
inima țară europeană care 
organizează un referendum 
pentru adoptarea Constituți
ei europene, principala miză 
a consultării urmând să fie 
rata de participare, in condi
țiile fn care marile partide 
sprijină ratificarea documen
tului.

Duminică, 34,6 milioane de a- 
legători sunt chemați la urne 
pentru a răspunde întrebării: 
„Aprobați Tratatul care institu
ie o Constituție pentru Europa?” 

Dacă rezultatul referendumu- 
rilor din Marea Britanie sau 
Franța nu poate fi prognozat, ta 
Spania sentimentul proeuropean 
este extrem de puternic, tacă de 
la aderarea la UE, ta 1986.

Conform ultimelor sondaje de 
opinie, între 77 și 81 la sută din
tre spanioli declară că aprobă 
Constituția, dar votul riscă să fie 
marcat de o rață de participare 
foarte scăzută, 65 - 60 lasută din
tre alegători exprimându-și in
tenția de a nu merge la vot.

Guvernul spaniol, care consi
deră că o rată de participare de 
40 la sută la referendum ar fi sa
tisfăcătoare, a desfășurat o vastă 
campanie de informare, distribu
ind gratuit șase milioane de e- 
xemplare ale Constituției.

Ideea convocării referendu
mului atât de devreme li aparți

Bagdad (MF) - Cel puțin 17 
persoane au foit ucise și alte 
23 rănite într-un atentat 
sinucigaș comis ieri într-o 
moschee din sudul Bagdadu
lui, a anunțat politia 
iraktană.

Ministrul de Extern» al 8»rmanlel, Josch
ka Rscher (Foto: EPA)

„Atentatul a fost comis 
moscheea Kazimain din cartie
rul Abu Dlchr, de un sinucigai 
care purta o centură cu explozi 
bill”, a declarat un ofițer de pa 
liție, prezent ta spitalul Yarmuk 

El este cel care a furnizat bi 
lanțul de 17 marți și 23 de răniți.

Cel puțin o persoană și-a pier
dut viața tatr-un nou atac sinu
cigaș comis, ieri, tatr-o altă mos
chee plită din Bagdad, după pre
cedentul atac, ----------'
News.

Informațiile referitoare ia nu
mărul victimelor sunt încă in
certe.

Supraviețuitorii primului a- 
tac au declasat că au văzut un 
bărbat care purta o centură cu 
explozibili intrând ta moscheea 
situată ta districtul Dura, din 
Bagdad, ta timpul rugăciunii de 
vineri.

Poliția a crezut inițial că ata
cul îndreptat Împotriva moscheii 
șiite a fost comis cu grenade an-

Rezultate validate
Bagdad (MF) - Lista alianței șiite a ob

ținut 140 din totalul Se 275 /de mandate 
din Parlamentul irakian, kurzii au câști
gat 75 de locuri, iar formațiunea premie
rului ta exercițiu, Iyad Allaui, va ocupa 
40 de locuri, potrivit rezultatelor definiti
ve validate joi de Comisia Electorală inde
pendentă.

Lista președintelui ta exercițiu, sunni- 
tul Ghazi Yawer, a obținut cinci mandate, 
iar Alianța Frontului Turcoman din Irak 
și Cadrele și Elitele Naționale Indepen
dente, susținătoare ale liderului șiit radi
cal Moqtada Sadr, au câștigat fiecare câte 
trei locuri.

Comuniștii de pe lista Uniunii Poporu
lui au obținut două mandate, la fel ca 
Grupul Islamic din Kurdistan și Organi
zația pentru Acțiune Islamică în Irak - Di
recția Centrală (formațiune-șiită).

Alianța Națională Democratică a lui 
Abed Faysal Ahmed, Lista Națională din 
Mesopotamia (grupare creștină) și Mișca
rea de Reconciliere și Eliberare, condusă 
de sunnitul Michăane al-Juburi, au obți
nut câte un mandat ta viitorul Parlament 
irakian.
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Premierul spaniol Jose Lula Zapatero (al doilea din dreapta) ține In mână un mic poster pa care scrie 
„da". (Foto: EPA)

ne șefului Guvernului socialist, 
Jose Luis Rodriguez Zapatero, 
care a vrut să marcheze astfel 
„revenirea Spaniei ta inima Eu
ropei", politica proamerica-

nă, a predecesorului său/ Jose 
Maria Aznar.

Dacă alegătorii vor răspunde 
afirmativ, Parlamentul spaniol 
va ratifica, prin lege organică,

textul Constituției,adar în caz 
contrar, deși referendumul nu 
are efect obligatoriu, Spania nu 
va ratifica documentul, a pre
cizat Zapatero.

Tăriceanu s-a întâlnit 
cu liderii sindicatelor

București (MF) - Pre
mierul Călin Popescu

Moacheea Kazhnaln din Bagdad, 
lOCUl Primului ataC (Foto: EPA)

titanc lansate din exteriorul 
cașului de cult.

Mii de șiiți defilau prin oraș 
pentru a marca sărbătoarea A- 
shura, o ceremonie care comem
orează sacrificiul Imamului Hu- 
sein, strănepotul profetului Ma
homed, ta anul 680, la Karbala.

Tăriceanu s-a întâlnit, la 
Palatul Victoria, cu liderii 
centralelor sindicale Car
tel Alfa, BNS, CNSLR- 
Frăția, CSDR și Meridian, 
unul dintre principalele 
subiecte discutate fiind 
modificările care urmează 
să fie operate asupra Co
dului Muncii.

Purtătorul de cuvânt al Gu
vernului, Oana Marinescu, a 
precizat că discuțiile nu tre
buie privite ta fiind negocieri, 
ci o informare reciprocă asu
pra problemelor aflate ta dis
cuție între sindicate și pa
tronate.

Potrivit lui Mihai Șeitan, 
secretar de stat în Ministerul 
Muncii, reprezentanții Guver
nului au luat act de faptul că 
sindicatele consideră că ter
menul pentru finalizarea dez
baterilor în Parlament asupra 
modificării Codului Muncii - 
respectiv sfârșitul actualei se

Tăriceanu
(Foto: artlivă)

siuni - este mult prea scurt. ' 
Probabil că aceste termen va 
fi modificat, a spus el, fără a 

prezenta deta
lii ta acest 
sens.

Șeitan s-a a- 
rătat optimist 
ta legătură cu 
rezultatul dis
cuțiilor dintre 
organizațiile 
sindicale și pa
tronate, care 
vor continua la 
nivelul Consi

liului Economic și Social.
El a afirmat că ambele 

părți sunt hotărâte să nego
cieze pentru a ajunge la un 
consens și pentru a evita de
clanșarea grevei generale de 
către sindicate. Liderii centra
lelor sindicate au anunțat, 
marți, că vor fi organizate L 
proteste, între 21 februarie și ' 
18 martie, pentru a împiedica 
adoptarea de Guvern a proiec
tului de modificare a Codului 
Muncii.

Atac cu bombă în Thailanda
Atentatul s-a soldat cu morți și răniți

Bangkok (MF) - Explozia 
unei mașini-capcană, joi 
seara, a provocat moartea a
șase persoane și rănirea 
altor 44, în fața unui hotel 
din sudul Thailandei, a 
anunțat teri poliția locală, 
citată dr AFP.

Dintre răniți, 13 rămân în 
continuare ta spital, cinci fiind 
ta stare critică.

Atacul fără precedent a fost 
comis la două ore după ce pre
mierul Thaksin Shinawatra în
cheiase vizita ta regiune, unde 
a pus accent asupra măsurilor 
ferme împotriva separatismului 
musulman și a promis să pună 
capăt violențelor cotidiene.

Este vorba despre cel mai 
sângeros atentat de la începutul 
actualului văl de violențe, ta ia
nuarie 2004, ta sudul majoritar 
musulman al Thailandei. Auto

ritățile atribuie responsabilita
tea separatiștilor musulmani.

„Unul dintre răniți a murit 
vineri dimineață la spitalul din 
Sungai Kolok”, a anunțat o sur
să din cadrul poliției locale.

Zona în care s-a produs defla
grația a fost izolată.

O camionetă-capcană a explo
dat, joi seara, în fața Hotelului 
Marina, într-un cartier plin de 
terase ta aer liber.

Localitatea Sungai Kolok este 
situată tatr-o regiune frecven
tată de turiști malaysieni. Cete 
șase victime sunt însă de națio
nalitate thailandeză. în ultimul 
an, ta această zonă au fost comi
se trei atentate.

O nuntă la care erau invitați 
agenți ai poliției locale șe desfă
șura la etajul trei al hotelului.

Violențele din sudul țării au 
provocat moartea a 600 de per
soane în ultimul an. Hotelul în fața căruia a explodat camioneta-capcană (Foto: ep^

TELEFOANE REDACȚIE:
Tel. 0254-211275, 212157, 
fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMA: 211275
MICA PUBUCITATE: 212157

Abonamentul lunar la Cuvântul liber valorează
50 000 de lei plus taxe poștale și se poate 

face prin intermediul factorilor poștali, la ofici
ile poștale din teritoriu sau ia sediul redacției.

Red am ații
privind 

difuzarea 
ziarului la 
telefonul 
211275

Director Comei Poenar
Redactor șef Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Râs, Daniel I. lancu, Raluca
loveau. Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiii Stroia
Fotoreporter Traran Mânu
Tehnoredactori: Codruța Geta, Atila Kdrta, luliana Tarța
Corectori: Alice Negru, LOiza Marinu]



sâmbătă, 19 februarie 2005

/c
0 Marți, 22.02.2005, ora 18.00, la 
Casa de Cultură din Hunedoara, Teatrul 
Dramatic „Ion D. Sârbu’ din Petroșani 
prezintă comedia, premieră pe țară, 
.Serena și Victoria”, de Aleksandr Galin. 
In românește de Lia Crișan și Tudor 
Steriade. Distribuția: Nicoleta Bolcă, 
Nicoleta Niculescu, Nicolae Vlcol. Regia 
artistică: Horațiu loan Apan. Prețul unui 
bilet este de 50.000 lei. (S.B.)

0 începând cu 2005, nu vor mai benefi
cia w subvenții producătorii agricoli care 
livrează; lapte de vacă la unitățile de 
procesare autorizate și licențiate, came 
și dețin în proprietate juninci și viței care 
nu au înregistrate și înmatriculate 
bovinele. D.A.D.R. Hunedoara solicită 
crescătorilor de bovine să se adreseze 
medicilor veterinari de circumscripție 
pentru aplicarea de crotalii auriculare. 
(L.L)

* Tiberiu Stroia

. tlberiu.stroia9lntormmedla.ro

Președintele 
găinar

I 4

Atât de scandalizat s-a arătat senatorul 
PSD Iorgovan de ideea ca miniștrii să 
fie trași la răspundere, încât s-a trezit atacân- 

du-l pe președintele Băsescu. Pe care pur și 
simplu l-a făcut găinar. Chiar cu riscul de a 
trezi invidia șefului său direct, Adrian 
Năstase, cel care se chinuie de ani de zile să 
intre în topul găinarilor. Și care, din păcate, 
nu reușește. Pentru simplul motiv că afacerile 
dubioase de care este acuzat fostul premier îl 
scot din rândul găinarilor.

Sigur, trecând peste afirmația de băiat de 
cartier, făcută de senatorul Iorgovan, 
putem înțelege cu ușurință disperarea unora 

dintre mahării din PSD care au făcut ce-au 
vrut în perioada cât au condus ministere. 
Fiind siguri că legea, pe care ei au făcut-o, îi 
va proteja. Și care acum s-au trezit în situația 
de a da cu subsemnatul.

Ar fi bine ca ideea găinarului Băsescu 
să dea rezultate. Și să apucăm și noi 
să vedem măcar un fost ministru condamnat 

că și-a bătut joc de banul public, Pe care l-a 
considerat a fi banul din propriul buzunar.

r— ( \

Un elicopter s-a prăbușit în Parâng
Unul dintre supraviețuitori s-a târât șapte km până la drumul forestier
MIHAI STAN, MIHAELA TĂMAȘ

tetrujold - Praoușirea eli
copterului a avut loc ieri, în 
jurul orei 14.30, pe versantul 
sudic al Masivului. Parâng.

Două echipe operative de jan
darmi au plecat spre locul acci
dentului. După două ore de 
mers, una din ele a reușit să 
ajungă la aparatul de zbor impli
cat în eveniment, împreună cu 
salvamontiștii din Petroșani. 
Unul dintre decedați se afla la 50 
de metri de elicopter, iar al 
doilea era prins în chingile 
aparatului. Pilotul era în viață și 
a fost descoperit de șeful 
Postului de Jandarmi Straja, sg. 
maj. Alexandru Gheorghe, intr-o 
stână, la o sută de metri de locul.

prăbușirii. Câțiva localnici 
înveliseră rănitul într-o pătură. 
Cu ajutorul unei tărgi im
provizate din bârne și o ușă, 
rănitul a fost adus până la Un 
punct în care echipa s-a întâlnit 
cu salvamontiștii din Gorj, care 
aveau asupra loc o achie spe
cială pentru transport răniți. 
Adus la Spitalul din Petroșani, 
pilotul a fost supus inves
tigațiilor, astăzi urmând să se 
decidă dacă va fl transportat la 
altă unitate sanitară.

Celălalt supraviețuitor, tehni
cianul silvic Teodor Mustață, a 
suferit multiple traumatisme și 
o hemoragie internă. Supus unei 
intervenții chirurgicale de 2 ore; 
starea lui este stabilă, iar 
medicii sunt optimiști în pri

vința evoluției acestuia. De 
remarcat este că bărbatul a 
reușit să anunțe accidentul, de 
pe un telefon mobil, după ce s-a 
târât 7 kilometri de Ia locul ca
tastrofei până la un drum 
forestier, unde a fost preluat de 
ambulanță. Jandarmii au păzit 
azi noapte perimetrul în care a 
avut loc accidentul, urmând ca 
azi comisia de anchetă să inves
tigheze cauzele acestuia.

Arafat primul la ajutor
“Când* am aflat de producerea 

accidentului, eram în drum spre 
Deva, pentru a prelua un bolnav. 
La aflarea veștii, misiunea a fost 
anulată și ne-am îndreptat spre 
Petroșani. Ajunși în zona în care 
era prăbușit elicopterul am con

statat că nu putem ateriza din 
cauza condițiilor meteo nefavor
abile. Am ținut

Dr. Arătat

legătura cu sal- 
vamontiștii, 
care l-au eo- 
borât pe o targă 
pe pilotul eli
copterului și 
ne-am întâlnit 
într-un loc în 
care am putut 
ateriza. Avea

multiple traumatisme și medicii 
i-au acordat primul ajutor, iar 
cu o mașină a poliției a fost 
transportat la Spitalul 
Municipal Petroșani. Starea 
pacientului este relativ stabilă, 
iar dacă va fi nevoie, el va putea 
fi transportat la o clinică de spe
cialitate”, a declarat dr. Arafat

Drama familiei Nasta
Sărăcia, nevoile și alcoolul i-au dus la „sapă de lemn”
MiHAELA TăMAȘ
E-MAIL: mihaela.tamas9lrrformmedia.ro

Boșorod - Soții Nasta sunt 
împreună de peste 20 de ani. 
S-au căsătorit, au avut împre
ună nouă copii dintre care 
patru au murit. Cei cinci 
copii au vârste cuprinse între 
patru și nouăsprezece ani și 
trăiesc în codiții destul de 
precare.

Chiar dacă trăiesc în sărăcie 
copiii au urmat cursurile școlii 
din comuna Boșorod, dar nu au 
putut să meargă mai departe din 
cauza lipsei de bani. „Otilia și 
Petru au fost pe vremuri o femi-

Otllla Nasta, mama.

lie destul de înstărită. în casă 
aveau mobilă frumoasă, cande-, 
labre și covoare persane. Petru ' 
lucra la Siderurgica și lucrurile 
mergeau bine. Din tot ce au

avut, nu le-a mai rămas aproape 
nimic. Odată disponibilizat, 
bărbatul a dat în patima alcoolu
lui. De atunci bătăile și scan
dalurile au fost la ordinea zilei”, 
povestește Lia, o vecină a fami
liei Nasta.

Copiii au fost neglijați, nu au 
fost hrăniți, alungați din 
locuință, agresați și ținuți în 
mizerie, cu minimum de 
educație. Otilia a fost bătută în 
nenumărate rânduri de soțul ei, 
dar nu a avut curajul niciodată 
să anunțe poliția.

„Nu am vrut să ne facem de 
mirul lumii, chiar dacă am fost 
bătută și chinuită nu am spus

Petru, tatăl băiețelului.

nimic nimănui, am tăcut și am 
îndurat”, povestește Otilia 
Nasta.

Nici unul din membri fami
liei nu lucrează. Șapte persoane 
trăiesc dintr-un ajutor social de 
un milion șase sute de mii de lei. 
Pentru rele tratamente aplicate 
minorilor Petru este cercetat în 
stare de libertate, iar dacă vor fi 
gășiți vino; jți, părinții riscă să 
cadă din drepturi.

Mămăliga sindicală explodează
Deva (I.J.) - Modificarea 

Codului Muncii și sfidarea 
Guvernului în fața 
amenințărilor sindicale se 
vor materializa, începând de 
luni, prin proteste fără prece
dent în România post-decem- 
bristă.

Organizate pe un program 
foarte bine structurat, confe
derațiile sindicale CNSLR 
Frăția, Cartel Alfa, Blocul 
Național Sindical și CSDR vor 
picheta Prefectura Hunedoara 
în fiecare zi a săptămânii 
viitoare, între orele 12 și 14. 
„Modificarea Codului Muncii, la 
care a contribuit reprezentantul 
județului nostru, Gheorghe 
Barbu, întoarce România cu 
1000 de ani bl spate, pe vremea 
când țiganii au migrat la noi și 
au fost luați robi”, declară

Vasile Bujor, vicepreședintele 
Cartel Alfa Hunedoara. Liderii 
sindicali amenință cu acțiuni de 
o amploare fără precedent în 
ultimii 15 ani.

„Suntem suficienți de mulți 
să paralizăm activitatea 
județului, dacă este nevoie, 
declară Lacrima Minișca, 
președinta CNSLR Frăția. Nu 
acceptăm nici o modificare a 
Codului Muncii care s-a finalizat 
în 2003. Practic ni se cere să ne 
autoeliminăm”.

Programul sindical precede 
pichetarea prefecturilor între 21 
februarie - 4 martie, mitinguri 
în cascadă intre 7 și 18 martie, 
miting la Confederația 
Europeană a sindicatelor de la 
Bruxelles în 19 martie, urmat de 
miting național și grevă gene
rală.

Profesorii la test
Deva (R.I.) - Până la 1 martie 

2005 profesorii și elevii din 
județul Hunedoara vor putea să 
completeze chestionarele care 
verifică gradul de utilizare a 
computerului, în școli. Studiul, 
care a fost inițiat de Centrul 
Județean de Asistență Psihope 
dagogică din Deva, urmărește 
modul în care informatizarea 
unităților de învățământ este 
sau nu pusă în practică. Până în 
prezent, din păcate, statisticile 
arată că utilizarea calculatoru
lui în România este mult mai 
redusă decât la nivel european: 
aproximativ 74 la sută dintre 
locuitori nu sunt utilizatori, feță 
de numai 51,67 la sută în țări 
central și vest europene. Acest 
lucru este agravat de faptul că 
profesorii ating un grad de neu- 
tilizare a computerului de 
aproximativ 80 la sută, adică 
peste media națională

Mobilier la comandă

ti lliiitni < -1 1

S c. HD STIL HAR ABAGIU SNC, HumMo

tlberiu.stroia9lntormmedla.ro
mihaela.tamas9lrrformmedia.ro
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790 Careul deșteptător 
820 Teleshopping
830 Desene aninate Clubul 

J Disney
930 JwnaUTVR Sport Me

teo
945 Doctor Bedter 

1035 Avanpremieră 
1045 Spectacolul lunii 
11:15 Justiție mStară Cu:

0 Karri Turner, Steven 
Culp, Tracey Needham, 
Raye Hoflrtt Un serial 
di cțiune de succes, cu 
oameni in uniformă, 
care vă situații lim
ită, utilizând cea mai 
importantă armă din 
lume: justiția.

12:15 Fotth sală. Meci din 
Campionatul National 

14XMJ JunaH TVR Sport Me
teo

14:15 Lumea ta care trăim 
15:15 Re can le-am citit 
1530 0 vedetă populară 
1790 Dincolo de hartă 
1730 Viața cu Bonnie 
1890 TeteendcopedB

| Michelangelo 
1990 JumaU TVR Sport

i

*1
4

I

2890 Sportaml pg
Muzica inter

pretată de Andreea Bo- 
celli.

M Gaia de box profesion
ist Un român cucerește 
America. Comentator 
Wards Șelaru. Transmi
siune directă din Cana
da. Realizator Ionel 
Stoica

2206 JunaM TVR Sport Me
teo

2335 E rl ta urtformă
0 (thriller, SUA,

2001).  Cu: Joaquin 
Phoenix, Ed Harris, An
na Paquin

ISO Incident pe 
Bautashadă (thriller, 

Canada, 1991). Cu: Va
lerie Buhagiar, Don 
McKellar, Ear) Pastko. 
Regia Bruce McDonald. 
Premiul pentru regie- 
Brace McDonald, la Fes
tivalul Internațional al 
Filmului de la Bruxelles, 
1991.

¥ 
s.

i
i

a

790 Doctoral de suflete (re- 
0 luare)

890 Zâmbete tatr-o pastilă 
830 Desene aninate: Plan
șeta roboților 

ftOO Desene animate: Bey-
El blade, episodul 38. Vo

ci: Marlowe Gamier 
Heslin, Alex Hodd, Da
niel Reale, Gage Knox 

930 Desene animate: Tom 
(țjși Jeny, episodul 46 

1090 Get rtra 2525, episo- 
0dul 11.

1025 Icstrim tivi (reluare) 
10:50 Dinastia Camp r 

(reluare)
1190 Ski Magazin 
1130 Promotor. Cu Roxana

Ciuhulescu 
12:15 Magazin UCL (prima 

ediție) 
12:50 Știrile ProTv 
1390 Băieți deștepți (come- 

0die, SUA 1986) 
1590 Cu Grivei la tribunal 

(dramă, SUA, 2001) 
1790 Și mai morocănoji 

Q (comedie, SUA, 1995) 
18:55 $Me Sportive 
1M0 Ștfrfle ProTv. Sport.

WSTad (acțiune, Franța, 
țip998). Cu: Samy Naceri, 

Frederic Diefenthal, 
i â Marion Cotillard. Daniel

Samy Naceri) lucrează 
la o rizzer. din Marsil
ia, el ocupându-se cu 

• livrarea.
U « I de schimb

S flEKactiune, SUA, 1998).
Cu: Yun - Fat Chow, 
Mira Sorvino, Michael 
Rooker, Kenneth Tsang, 
'urgen Prochnow, Til 
Schweiger 

0:15 Declanșatorul 
0(thriller, SUA,

1984). Cu: David Keith, 
Drew Barrymore, Fred
die Jones,
Heather Locklear, Mar
tin Sheen

230 Udgași de schimb 
0 (acțiune, SUA, 

1998). Cu: Yun - Fat 
CJtow, Mira Sorvino, 
Michael Rooker, Ken
neth Tsang, Jurgen 
Prochnow

730 Aventuri ta vacanță 
890 Desene animate: Jetix. 
H Gadget șlaxdgaM.

CopSi Limfi. Jfrn Button. 
Prinfasa Sissi 

10:00 Casa de piatră 
1030 Roata de rezervă 
11:00 Blândul BereTeroaro pe 
0 munte (aventuri, SUA,

2002). Cu: Dean Caln, 
Corbin Bemsen, Reiley 
McClendon, William 
Katt Are o greutate 
considerabilă. Trăiește 
Intr-o mină părăsită. In 
ciuda dinților ascuțlți și 
a răgetelor, care pot 
băga frica în orice om 
care îl vede, acest urs e 
blând ca un mielușel.

1300 Știri 
13:15 Sue Thomas 
14:15 In spatele ferestrei 

ța (thriller, SUA, 1954).
1630 Ticăloșii (comedie, SUA, 
0 1998). Cu: Steve Martin, 

Michael Caine, Glenne 
Headly.

18:40 Săptfenâna financial 
1990 Observator cu Gabriela

Vrânceanu Firea. Sport

20:15 TrandsW gabn
fj (aventuri, România, 

1982). Cu: larga Bar
bu, Szabo Cseh, Ion 
Dichiseanu, Ioana Pave- 
lescu, Florin Piersic.

22:15 Observator Cu GAriela 
Vrânceanu Brea 

2390 Abuz de putere 
jg (thriller, SUA,

1994). Cu: Peter Coy
ote, Courtney Thome- 
Smith, Keith Amos, 

Amos Tousaint.
Colonelul Andrew Case, 
comandantul unei baze 

. militare, vrea cu orice 
preț s-o seducă pe He
len, tânăra 
soție a unui ofițer. 

Colonelul aranjează In 
.așa fel încât soțul să 
piece în misiune și ea 

să rămână singură și 
fără apărare

interactiv
Zju bapffamana «nanoara

6:00 Din nou acasă (dramă, 
, 0 Anglia, 2001)

7:45 Jimmy Neutron -geniu
* Ol de buzunar (animație, 

SUA, 2001)
9:10 Hansel și Grotei (aven- 
Hturi, SUA, 2002). Cu: Ja

cob Smith
’ 10:45 Naufragiati (comedie, 

0 Anglia, 2002). Cu: Ma
donna, Adriano Gian
nini, Jeanne Trippte- 
hom, Elizabeth Banks 

1220 Pe platourile de filmare 

0 fl. Episodul 7 
1250 Footie Tang (comedie, 

H SUA, 2001) 
14:15 Tinerețe veșnică (ro

lă mantie. SUA, 2002) 
1545 Pasajul secret (dramă, 

13 Anglia, 2002) 
1720 Câni zăpezii (acțiune, 

r 13 Canada, 2002). Cu: Sis- 
qo, Cuba Gooding, 
James Cobum, Joanna 
Bacalso, Graham Gree
ne. Regia: Brian Levant 

1990 Epoca de Gheață (ani- 
ISmație, SUA, 2002). Vo

ci: Ray Romano, John 
Leguizamo

i

1

2ft30 Joey. Episodul 8: Joey 
0și fata din vis. Cu: 

Matt Leblanc, Paulo 
Costanzo, Drea De 
Matteo

, 2190 Chicago (musical, SUA, 
132002). Cu: Renee Zell

weger, Catherine Zeta- 
Jones, Richard Gere 

22:55 Blade 2 (acțiune, 
05UA 2002). Cu: Wes

ley Snipes, Kris 
Kristofferson, Norman 
Reedus

Stand by Me (dramă, 
!; g@5UA, 1989). Cu: Wil 

• Wheaton, River 
‘ ~ Phoenix, Corey Feld

man, Jerry O'Connell, 
John Cusack. Regia: 
Rob Reiner

220 Gigfl (comedie roman- 
13 tică, SUA, 2003). Cu: 

Jennifer Lopez, Ben Af
fleck, Terry Camilleri, 
Lenny Venito. Regia: 
Martin Brest

420 Secrete periculoase 
Id (thriller, Anglia, 2001)

1
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790 Colegiul ciudățeniilor 
730 Nemuritorul 
890 Tefeshopaing 
830 Natură și aventuă 
990 UtihitKiUl cunoașterii

1030 Steiuț» pereni Europa 
1190 Cântec pentru cântec 

Concert folcloric
1290 Top Sport Culturism și 

Rtness
1230 Planeta ÎT 
1390 Vânt și nor 
1355 Aam este... MAXIMA 
1490 Televiziunea,

c gortea mea. Prezintă 
Alexandra Velniduc. 
Realizator Ovidiu Du
mitru

1590 Aventita ta Africa 
1645 JunaM TVR. Știri, 

sporț meteo
1790 Festivalul cântecului de 

dragoste. Astăzi se va 
desemna cel mai frumos 
cântec de draqoste al 
anului 2004) In direct 
de la Sala de spectacole 
a Ministerului de In
terne

1990 Miracole

cânteojM de 
twgoste.

21jurnalul TVR. ȘtM, 
sporf, meteo

2299 Ora arte. Originile im
presionismului (THE 
ORIGIN OF IMPRES
SIONISM- Franța Ger
mania, 1994) Cinci ar
tiști care au schimbat 
pictura: Manet, Degas, 
Monet Renoir, 
Cezanne

B£l Croaaera (dramă, 
®talia. 2001). Partea I 
, Cu: Anna Galiena, - 

Bernd Herzsprung 
BSO Periool <fei spapu 
ISO Concert Muzica la

2^S Aventuri ta Africa (relu-

495 Natură și aventurii (re
luare)

435 Pericol dn spațiu 
K» Express IV

Emisiune informativă 
preluată de la Teleradio 
Moldova.

8

J

790 TradtțBe românfcr 

Tău Tetesnopprog
890 Mutent X. Cu: Forbes 
g March, Victoria Pratt, 

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

990 Ora nouă a Rtadniei 
1090 Ministar 
1030 Sport, dietă și o redetâ 
1190 W 
1130 Viteză maximă 
1290 Momente cu Stan

Q Cooper Cu: Norm Mac
donald, Penelope Ann 
Miller, Brian Howe. Re
gia: Barty Kemp

1230 R p tdevexmea
‘1390 The flavour 3 bucătari.

1330 Vedeta la mătură 
1430 Ce vor fetele. Dacă v- 

ați dorit vreodată să 
trageți cu ochiul și cu 
urechea la cum se 
desfășoară o discuție ca 
între fete, să aflați ce 
așteptări au ele de la 
un bărbat

1630 Schimb de mame 
1890 Focus 
199OMonia

f

?

»

X
■ I.

2

I
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StN Pol|» 1h «ține. Chris
tian Sabbagh vă 
așteaptă în fiecare 
săptămână la o ora de 
suspans, într-o emisiune 
care vă va arăta 
adevărata față a 
meseriei de polițist 

2190 Dragă, am mărit 
IScopiM (comedie roman

tică, SUA, 1992). Cu: 
Rick Moranis, Marcia 
Strassman, Robert 
Olivieri

2390 Trădați ta dragoste 
B Un taxi menit the-

State. Mike Okhanskv 
(David Morse) a fost 
unul dintre cei mai buni 
detectivi ai forței 
polițienești din Philadel-

190 Focus
290 Dragă, am mărit 

i'Scop&ri (comedie roman
tică, SUA, 1992). Cu: 
Rick Moranis, Marcia 
Strassman, Robert 
Olivieri

■i

530 Poveștiri adwărate (re
luare)

6:00 Iubirea meț pirated 
0(reluare)

790 Pădurea blestemată 
8:15 Toiul deqrre Canda.

0Cu: Scarlet Ortiz, Segun
do Cemadas, Bernie 
Paz, Carla Barzotti, Ser
gio Galliani, Teodore 
Gonzales

10:15 Extravagant 
0 Anastasia

1130 Șapte femei. Cu: Gio- 
gvanna Antonelli, Thiago 

Lacerda, Eliane Giarcfini, 
Daniela Escobar, Sama
ra

1230 îngerul nopff. Cu; Ce
sar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad

13:15 Răzbunarea. Cu: 
gGabriela Spanie, Josă

Angel Llamas
1430 Ciocolată cu piper. Cu: 

Murilo Bentdo
1730 Poveștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 
1890Gitteias

2090 Tetenovela 
0remânească: Numai iu

birea. Cu: Corina 
Dănilă, Alexandru Pa- 
padopol, Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu 

21:15 Minciuna. Cu : Kate del 
0Castillo, Guy Ecker, Eric 

del Castillo, Karla Al
varez, Rosa Maria 
Bianchi, Sergio Basanez 

2330 Extravaganta Arusta- 
0«ia.

- Cu: Norkis Batista, 
Juan Pablo Raba, 
Kiara, Hilda Abrahamz, 
Dora Mazzone, SaOl 
Marin, Luciano D‘A- 
lessandro, Crisol Cara
ba), Gustavo Ro- 
driguez, Mayra Alejan
dra

030 Dorința. Gu: Natalia 
0Oreiro, Soledad Silveyra, 

Daniel Fanego, Daniel 
Kuzniecka, Claudio
Quinteros, Alicia Brazzo, 2190 Snooker Mastered, la 
Luis Luque, Mauricio Lontfra. (live)
Navarro 0090 Sporturi extreme

I

I
%

06:00 Apropo TV 0990 X- 
Men: Evoluție (r) 0955 
Apropo de... filme 10:00 
Sdxnarmul în pericol (r) 1155 
Apropo de... mediabiz 1290 
Documentar: Poveștile unor 
pirați (r) 1255 Apropo de... 
vedete 1330 Viața la Casa 
Albă (r) 1355 Apropo de... 
muzică 1490 Icstrim Tivi 
1430 Redescoperirea lumii 
1530 Descoperă România 
1690 Visuri america» 1655 
Apropo de... fflme 1790 Fe
meia zilei (comedie, SUA, 
1942). Cu: Spencer Tracy 
1990 In jurai lumii: Elveția 

2090 Buletin de București 
(comedie. România, 1982). 
2290 Sub pământ SRL 2390 
0z - închisoarea federală

»

11.00-12.00 Emisiune diver
tisment: Verde de Paris 
12.00-13,00 Emisiune: O fe
meie de nota 10

EUROSPORI

J

I

930 Fotbal: Top 24. 
1090 Bob: Campionatele 

Mondtaiț, la r*=4yy. 
Canada.

1190 Sărituri cu schkrie: 
Campionatele Mond- 
ale,ia Oberstdorf. Ger
mania

12:00 Sdiiaipii: O#» Mon- 
dtală, ia Ganrtech 
Partenkinhen, Germa
nia

1330 Schi fond: Campi- 
OnîWBiv

1430 Sârturi cu schiuri! 
15.1SBMan 
1690 Sărituri cu schforiie: 

CMBpKsstefo Mand
ale

1790Săritnicusd)iurile 
1845 TenEs: Turnul feminto 

de la Anvers, Belgia. 
Semifinale (decalat)

1945 Snooker Mastersui, la 
Loncfra

CINEMAACASĂ
790 Unhrenul crodnței 
830 Destne anfrnale Clubul 

EJDEney
930 JunaU TVR Sport Me

teo
945 Datat 50 Pte Prezintă 

Ion B >iu. Rea t.. 
Dorin Munteanu (TVR 
Timișoara)

KM5M Mt 2007 Realizator 
GtefeiGiugiu

1145 UteUtuU Magazin 
de informare și educare 

1390 Agenda poltică Co
mentator politic Iosif 
Boda. Moderator Moni
ca Ghiurco

1490 Jurnal TVR Sport Meteo 
14:15 Dinutz SRL Supermar

ket de divertisment 
Proaspătul 
■patron’Dan Brttman 
alege prin concurs V1P- 
uri, pentru a vinde cele 
mai bune momente 

istice.
16:15 Traveling 4 
17:15 Tenurfoldoric 
1850 Tragaie Loto 6749 și

Noroc Omologarea 
1990 JtanaM TVR Sport

4

13(<fragoste, ooprod., 
1998) Cu: Gwyneth 
Paltrow, Joseph 
Fiennes, Geoffrey 
Rush, Simon Callow. 
"Shakespeare 

. Măgostit* e o corne
tite romantică a cărei 
acțiune, deși se petrece 
pe la 1590 (cu toată 
recuzita de rigoare) ar 
putea la fel de bine să 
se petreacă in anii '90, 
căd farmecul și inge- 
niuziatea cu care e 
spusă povestea nu are 
vârstă.

a» Conart Direcția 5 Ești 
îngerul meu

2320 JumaU TVR Sport Me
teo

2335 Uzam atacă (western, 
05UA 1973)

130 Există minuni? (SUA 
0(2003)

&10 Chd minute de ad
ină

220 Jurnalul TVR

?■

790 cănoșfi (comedie, 
13 SUA, 1993) 

(reluare)
830 Desene animate Plane
ta ta roboților

990 Desenea animate Bey- 
H blade

930 Desene animate Tom și 
□ Jeny ■

9S Dinastia Campionflor 
1090 Prove* 
1190 Paite de carte Reali

zator Cristian Tabără 
1290 Profeții despre trecut 

Cu Silviu Burcan 
1250 Știrile PRO TV 
1390 Bucătăria lui Radu Emi

siune de artă culinară, 
etnografie și folclor 
prezentată de Radu An
ton Roman 

1345 O km dfyărută 
1445 Paznic rm i de 

0air (acțiune, SUA, 
1986) Cu: Chuck Norris, 
Louis Gossett Jr., 
Melody Anderson, Will 
Sampson.

1700 Taxi (reluare) 
1855 Ștta sportive 
1990 ȘtHe PTOTV Sport

5 Vacanța Mare Prima 
ediție

2130 Desperado
,J*(poțist comedie, SUA 

1995) Cu: Antonio Ban
deras, Salma Hayek, 
Joaquim de Almeida. 
Filmul continuă 
povestea din 'Ei Mari* 
adti'.încareunmuzi- 

. dan amator ta căutare 
de locuință, intră fără 
să vrea într-o 
incurcătară și descoperă 
o pânză împletită din 
corupție‘, dragoste și 
moarte.

I 
i

1986) Cu: Gary Busey, 
Yaphet Kotto, Seymour 
Ca il, Bert Remsen, 

' William Smith.
IrtS Bucătăria U Radu (re

luare)

490 Ptwest
(reluare)

I

î

790 Concvs tateractiv 
' 890 Program de desene an-

830 Misterele dvifizațU 
930 Desene mimate 101
El dalmațieni

10:15 Trandafirul grfben (re
ia luare)

1290WRC - "rap* Suetfia 
Chiar dacă mi atât de 
populată ca în sezoane- 
le trecute, categoria rez
ervată automobilelor de 
grapa N a adus la start 
18 concurenfi. Au fost 
desemnate 8 etafie cu 
obligativitatea de a par
ticipa la 6, având în 
vedere că majoritatea 
sunt extra^uropene.

1390 Știri 
13:15 Benny HH 
13:45 Opt regufl simple 
14:15 Familia mea mare și

B grecească (comedie, 
SUA 2003) 

1590 Duminica 1h famifle Cu: 
Mihaela Rădulescu 

18:40 7 zile 
1990 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

2tt15 Foldorai conBaalad 
Emisiune de divertis
ment

2235 Observator 
23ț» Captivi to adfercai 
' w (acțiune, SUA 2000)

Cu: Coolio, Brent Huff, 
Nicole Eggert

190 Tinerețe filată 
«(dramă, SUA 

1999) Cu: Winona Ry
der, Angelina Jolie, Clea 
DuVall, Brittany Mur
phy. Spre sfârșitul anilor 
'60, o lume era pe cale 
să se sfârșească și o al
ta să înceapă. Cei prinși 
la mijloc, cei derutați, 
erau repede cataiogați 
drept bolnavi psihic 
Suntem ta 1967, iar Su-

— -sana Kaysen(Winona 
Ryder) e o rștoaică de
17 ani, la fel de nesițț- <

i

t

Ș

ură și pierdută ca mai 
toți adolescenții ameri
cani.

690 Agenda (Comedie, 
jj SUA 1990) Cu: James 

Belușhi, Charles 
Grodin, Anne Desalvo, 
Loryn Locklin, Stephen 
Elliott

750 Chema, chema, dne- 
ma Episodul 8

820 Contrabandă cu doco-
U lată (Aventuri, Anglia,

2002) Cu: Gemma 
Jones, Steven Geiler, 
Anthony Hammer 

10:15 Joey Episodul 8 
1045 Secrete dvine (Come

ts) die, SUA 2002) Cu: 

Sandra Bullock 
12:® Serene (Thriller, SUA
0 2002) Cu: Mel Gibson, 

Joaquin Phoenix, Rory 
Culkin, Abigail Breslin 

1435 Lighioane cu opt pi-
13 doare (Acțiune, SUA 

2002) Cu: David Ar
quette, Kari Wuhrer 

1620 fam dffi Umbria
13 (Dramă, Anglia, 2003) 

1895 Vedete la Holywood:
0 Chariize Theron 

1830 Vacanță la Reno (Ro-
0 mantie, SUA 2002)

’•(îhriller, SUA 2003) Cu: 

Jet Li, DMX, Gabrielle 
Union, Anthony Ander
son, Kelly Hu

21)4S Confesiuifle imui 
0 agent de pariuri 

(Dramă, SUA 2002) Cu: 
David Krumholz, Tory 
Kitties, Jennifer Morri
son. Filmul este bazat 
pe un scandal real din 
1994 iscat de meciurile 
aranjate din campionat-

' ul universitar de 
'baschet

Totul despre sex 
“Episodul 94:

O americancă la Paris 
2 Cu: Sarah Jessica 
Parker, Kim Cattrail, 
Kristin Davis, Cynthia 

j Nixon
Frida (Dramă, 

™SUA 2002) Cu: Salma 

Hayek, Alfred Molina. 
Geoffo^ Rush, Ashley 
Judd, Antonio Ban
deras

3
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790 Vânt și nor

990 Ferma Prezintă Ernest 
Maftei. Emisiune de Eu
gen Daniel lancu 

1090 Ruleta rusească Emisi
une concurs cu o serie 
de runde eliminatorii. 
Răspunzi în zece se
cunde sau dispari intr-o 
sea lăl 

1030 Ana U Noe 
1190 H... ora Pridttodeikrr 

Prezintă Anca Artimon, 
Cristina Popovici - 
.Alina Albina", Avin 
Arabo și Dragoș 
Bistriceanu.

1290 Două roți 
1230 Alias 
1390 Atenție, se cântai 
1490 Casa mea 
1430 Poftă bură I 
1590 Piersic Show 
1690 Aventurile lui Sindbad 

0 (Canada,1996) 
1645 Jurnalul TVR 
1790 întoarcere ta Paradis 
1890 Farmece 
1990 Stăpânii mafiei

2ft00 Sabina Cu: Melissa 
0Joan Hart, Caroline 

Rhea, Beth Broderick 
(Zelda Spellman) 

2930 COOUnea Distracției C 
emisiune 100% pentru 
tineri în care un talent 
al muzicii românești 
este ta serii.

2130 Jurnalul TVR Știri, sport, 
meteo

1&06 Inamicul inamicului 
2390 Bărbatul de la 

rahoteW Ritz
Partea I (dramă, SUA 
1988) Cu: Joss Ackland, 
David McCallum, Leslie 
Caron, Mylne Demon- 
geot. 
Perry King, Cherie 
Lunghi, David Robb. In 

1927, un tânăr ameri
can vine la Paris să 
studieze artele, susținut 
financiar de un unchi 
care-i închiriază o

> cameră la Hotel Ritz.
S9B Renix Rock

Foram

I

790Mtistar 
730 Teleshopping
890 Mutent X (S.F./actiune, 
0 Co. Canada/SUA 2001)

855 Andografia zilei 
990 Tracflțffle românik 
93C Tbanu pescărește și 

vânează
1090 De tin e Bar- 

EJbaflîn negru
‘ 1030PuzzeiTCuTheea 

1190 Casa noastră 
1130 ÎV
1290 Momente cu Stan
0 Cooper (comedie, SUA

2003) Cu: Norm Mac
donald

1230 Orizontul europene 
1390Esenzze
1330 Academia măntieflor 
1490PtitShow 
1430 Lwintza prezintă 
1590 O altă viață (dramă,

13 coprod., 2002) Cu: 
Stephen Baldwin, Peter 
Gallagher, Aron Tager 

1790SregNo 
1890 Foas Prezintă: Silvia 

Nicula
1830 Capital TV 

1990 M

2W»Guiness - Lumea recor- I 2090 Felele Gilmore Cu: Lau- 

0ren Graham, Alexis
Bledel, Melissa Mc
Carthy, Keiko 
Agena

2190 Mama vitregă 
0 (dramă, SUA

1998) Cu: Julia Roberts, 
Susan Sarandon, Ed 
Hanis. Deși au frnpre- 
ună doi copii, PEAnna 
(Jena Matone) și Ben 
(Liam Aiken), Jackie (Su
san Sarandon) și Luke 

. (Ed Haris) se văd nevoiți 
să 
divorțeze. Luke îșl 
găsește repede alinarea 
ta brațele lui Isabel (Ju
lia Roberts), 
dar noua mamă vitregă, 
deși se simte apropiată 
de copii, nu este dis
pusă să-și sacrifice cari
era.

2330 Extravagante 
0Anastasra 

OS Dorința 
1^ Poveștiri adevărate

s

durilor
2190 Schimb de mame 

"Schimb de 
mame* va aduce 
în prim plan expe
riențele inedite trăite 
de soțjlle-mame care 
au curajul să își 
schimbe viața pentru 
șapte zile. Pentru că 
fiecare dintre noi trăim 
o singură dată, uneori 
ne întrebăm dacă am 
putea schimba ceva 
sau chiar totul în viața 
noastră. Emisiunea 
reprezintă marea 
provocare, oferind fe
meilor posibilitatea de 
a-și schimba complet 
viața - familie, soș 

. cop», fie și numai 
temporar.

2f& Eurotombola 

830 Focus
(reluare)

190 Sdiimb de mame (reiu
are)

!

6:30 Rețeta de Acasă 
730 CU) 700 Tefshopping 
8:15 Total despre Carrila 

0Cu: Scarlet Ortiz, Se
gundo Cemadas, Bernie 
Paz, Katia Condos, 
Javier Detaiudke. Aris
tocratica familie Montes 
de Alba are o singură 
moștenitoare a puterii 
și a bogăției sale. Nu
mele ei este Camila 
Montes De Alba (Scar
let Ortiz), o tânără 
foarte frumoasă de 23 
de ani care va rămâne 
din toată moștenirea 
doar cu stilul și ele
ganța famitei sale și cu 
probleme care vor de
curge dintr-un tragic 
faliment

10:15 Extravaganta Anastasia 
0 (reluare) 

11:15 Șapte femei 
1390 Numai iubirea 
1490 Corazon latino 
1730 Poveștiri adevărate. 
1755 Vremea de Acasă 
1890 Al șaptelea cer 
1990Gitanas

I

I

1155 Apropo de... mediabiz 
12:00 Redescoperirea lumii, 
ep. 10 (r) 1255 Apropo de... 
vedete 13:00 Visuri ameri
cane, episodul 15 (r) 1355 
Apropo de... muzică 1490

8 Marcă înregistrată 1430 Stele 
pe gheață ep. 41530 Lumea 
PRO CINEMA CineProfil: 
Adam Sandler (Starstruck) 
1690 Visuri americane, episo
dul 16 16:55 Apropo de... 
filme 1790 Moartea joacă 
murdar (dramă, SUA, 1986) 
Cu: Peter Ustinov, Jean Stapel- 
ton 1990 Călătorii, ep. 1 
20:00 Biloxi Blues (dramă, 
SUA, 1988) Cu: Matthew 
Broderick, thristopher warken 
22:15 Film serial: Sub pământ 
SRL, episodul 3 23:15 Oz - în
chisoarea federală.

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

J
î
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El La o recentă conferință de presă, Pe
tre Mărginean, vicepreședinte al Consi
liului Județean, a precizat că se va so
licita sprijinul primăriilor pentru amena
jarea, în apropierea principalelor unități 
spitalicești, a unor piste de aterizare 
pentru elicoptere. Acest lucru, întrucât în 
județ se află în curs de realizare un ser
viciu de tip SMURD. (V.N.)

0 Cel mai mari datornici către bugetul 
local al municipiului Orăștie sunt, potri
vit ultimelor date, SC Sargeția Forest 
SA (cu peste 1,3 miliarde de lei), SC Ce
reai Corn SA și SC Romplro SA (cu 
aproximativ 800 de milioane de lei 
fiecare) și SC Favior Vidra SA (cu 500 
de milioane de lei). (Dd.)

Sa facem afaceri în Hunedoara
Oamenii de afaceri hunedoreni și-au prezentat ofertele de colaborare

Protest la societatea 
REMPES SA Deva

Deva (M.T.) - Ieri, câteva zeci de anga
jați ai REMPES Deva au protestat in fața 
sediului firmei, solicitând să li se respecte 
drepturile. La finele lunii ianuarie, din 
cauza datoriilor imense, Electrica SA a de
cuplat firma de la rețeaua de energie elec
trică. Lucian Stanciu, președintele Sindi
catului Liber Independent “REMPES” , 
acuză că noii proprietari ai fabricii nu și- 
au respectat promisiunile. Oamenii au fost 
trimiși acasă și li s-a promis 75 la sută din 
salariu, insă până acum ei nu, au primit 
decât 45 ia sută din bani. In plus, situația 
financiară a firmei nu permite plata dife
renței promise. Salariații au mai fleclarat 
că noii proprietari, care aii cumpărat fir
ma în 2003, au mai promis că vor menține 
obiectul de activitate In proporție de 70 
la sută, că nu vor disponibiliza oameni și 
că vor investi în societate 280 de mii de 
euro. Nimic din toate acestea nu s-a res
pectat: firma nu produce, nu a fost 
cumpărat nici un utilaj, iar 50 de oameni 
au fost dați afară. Liderul sindical a de
clarat că în urma protestelor oficiale ale 
sindicatului, săptămâna viitoare va avea 
loc la Timiși M > întâlnire cu unul din 
proprietarii REMPES, pentru a afla care 
sunt planurile de viitor pentru societatea 
deveană. Protestatarii au declarat că dacă 
problemele nu se vor rezolva vor trece la 
proteste de stradă.

Claba Păs

EMAIL: clara.pasfflnformmetlia.ro

Deva - Gel mai Important 
moment al manifestării, 
găzduită ieri de Prefectura 
Hunedoara, l-a constituit dis
cuțiile directe dintre 
reprezentanții celor 12 am
basade și cei aproximativ 30 
de patroni al firmelor din 
județ, ceea ce a constituit o 
bună ocazie pentru ca aceștia 
din urmă să-și promoveze 
produsele pentru export și 
interesele de cooperare.

Stimularea investițiilor 
străine

„Guvernul va acționa fti trei di
recții în ceea ce privește stimula
rea, investițiilor străine. Prima di
recție se referă la revizuirea le
gislației economice, în sensul 
scăderii presiunii fiscale asupra 
mediului de afaceri. Avem acum 
discuții tehnice cu board-ul FMI, 
la capătul cărora se va trece la 
modificare a Codului Fiscal, vom 
rectifica bugetul de stat și vom de
finitiva indicatorii macro-eco- 
nomici. A doua direcție de acțiune 
vizează asigurarea independenței 
justiției, în sensul neimplicării 
politicului în acest domeniu, lu
cru important pentru un om de 
afaceri serios. O altă preocupare 
o reprezintă diminuarea biro
crației și corupției. De fapt aici 
avem pregătit un plan de acțiune, 
ce se va concretiza într-un proiect 
menit să ducă la simplificarea le

gislației și la reducerea efectelor 
negative provocate de centra
lizarea excesivă. Se impune o 
dinamizare a relațiilor economice 
bilaterale. Acum 70% din relațiile 
comerciale ale României se de
rulează cu țări din UE. Dorim să 
consolidăm această direcție, dar 
trebuie să ne reorientăm către 
foștii noștri parteneri - Rusia, 
Ucraina - și să intrăm pe piețele 
asiatice”, a declarat Iuliu Winkler.

Italienii in top
Cele mai mari investiții străine 

în România le dețin italienii, prin 
cele peste 16 mii de firme active. 
„Hunedoara este unul dintre cele 
mai importante județe în ceea ce 
privește colaborarea comercială 
bilaterală. Anul trecut, valoarea 

-schimburilor comerciale româno- 
italiene a fost de 9 miliarde de eu
ro. în curând va exista un consi
lier economic italian, care se va 
ocupa exclusiv de dezvoltarea rela
țiilor de afaceri în județele Hune
doara, Sibiu și Alba”, a declarat 
Gianfranco Frăccarollo, consilier 
economic în cadrul Consulatului 
Italiei deschis la Timișoara.

Turcii au ambiții mari
La Deva, cea mai impresio

nantă delegație a fost cea a oa
menilor de afaceri din Turcia 
care au venit cu propuneri con
crete de colaborare cu omologii 
lor hunedoreni. De ce această 
desfășurare de forțe? Răspunsul 1- 
ă dat chiar ambasadorul Turciei

Ambasadori șl consilieri economici străini au fost prozențl la Deva 
pentru a lua legătura cu oamenii de afaceri hunedoreni.

Proiecte de promovare a zonei

Olimpiada la Deva
Deva (R.I.) - Olimpiada de Științe So- 

cio-Umane, faza județeană, se desfășoară 
pe parcursul acestei zile la Grupul Școlar 
Industrial „Horea” din Deva, Aproape 200 
de elevi, din tot județul, vor lua parte la 
concurs, din clasele a IlI-a, a IV-a și a VII- 
a și a VUI-a. Lucrările lor vor fi corec
tate de o comisie formată din 14 profesori 
din județ. Directorul adjunct al școlii 
gazdă, Monica Crișan, precizează: „cei 
mai mulți dintre elevii participanți sunt 
din Deva, apoi Orăștie și Petroșani”.

„Centrul Român pentru Pro
movarea Comerțului în colabo
rare cu Prefectura, Consiliul 
Județean și CCI Hunedoara au 
organizat manifestarea. Mai e- 
xistă alte două proiecte care 
urmăresc continuarea acestui 
gen de acțiuni economice în 
care sunt implicate aceleași in
stituții. Autoritățile locale au 
prezentat cu această ocazie un 
portofoliu de afaceri în județul 
Hunedoara, ceea ce reprezintă o 
altă premieră, dat fiind faptul că 
el include toate oportunitățile de 
afaceri din municipiile, orașele 
și comunele județului”, a de
clarat Iuliu Winkler, ministru 
delegat pentru comerț. Iuliu Winkler

„Suntem invidioși pe rezultatele 
italienilor și ne-am propus să-i 
ajungem din urmă. Avem doar 
circa 9000 de firme cu capital 
turcesc în România, iar vațnaraa 
schimburilor comerciale în 2004 
se ridică la 2,5 miliarde de dolari.' 
Vrem mai mult!”, a spus am
basadorul Ahmet Rifat Okcun.

r

Datori vnnduți rușilor
90% din totalul schimburilor 

comerciale ruso-române o re
prezintă combustibilii- petrol și 
gaze. Statistica arată că impor
turile românești din Federația 
Rusă sunt de 18 ori mai mari de
cât ceea ce exportăm pe această 
piață. „Este un deficit cronic 
negativ, care riscă să crească îri 
următorii ani pe fondul creșterii 
economice românești și deci a 
majorării cererii de combustibili, 
în aceste condiții trebuie să 
găsim posibilitățile de a reveni 
pe o piața altădată tradițională a 
României, fie cu produse, fie 
prin construirea de obiective in
dustriale hi această țară de către 
partea română”, susține min
istrul Iuliu Winkler. „Există 
doar .10 companii românești 
prezente în Federația Rusă. în 
iulie, spre exemplu, se vor orga
niza „Zilele României" în regiu
nea Volga. Firmele din județul 
Hunedoara pot participa la a- 
ceastă acțiune, ocazie cu care se 
pot reînnoda vechile relații eco
nomice”, a spus Sidorof Igor, 
consilier economic în cadrul Am
basadei Rusiei.

Vechi parteneri CAER
Ucraina și Cehia, țări rezultate 

din fostul bloc comunist, doresc 
și ele o colaborare mai bună. 
„Voi transmite toate propunerile 
oamenilor de afaceri hunedoreni 
comunității ucrainene. Există un 
potențial de creștere a colaborării 
economice", a precizat consilierul 
ucrainean, Mycola Taranenko. 
Omologul său ceh, Karel Zden- 
ovec, recunoaște că până acum 
toate relațiile economice cu Ro
mânia se derulează pe baza celor 
închegate dinainte de anul 1989 și 
se referă la domeniile energetic, 
reabilitarea infrastructurii și a 
zonelor miniere.

Aproape de UE
„Din '90 încoace relațiile ro- 

mâno-ungare se dezvoltă conti
nuu, ajungând acum la un 
volum cifrat la circa 2 miliarde 
de euro. Este un nivel record 
pentru noi. în plus trebuie să 
amintesc și faptul că existența 
unei firme românești în Ungaria 
se traduce prin prezența ei pe 
piața UE”, a spus consilierul 
maghiar, Bogar Ferencz.

Asia destinația finală
Piața asiatică reprezintă o 

zonă de maxim interes pentru 
toți oamenii de afaceri din lume, 
în acest context trebuie re
lansate relațiile cu China, un alt 
fost partener important, și acor
dată atenție celor cu Coreea și 
Filipine, ai căror reprezentanți 
s-au aflat și ei la Deva.

PRINCIPALELE tWTAȚlt DIN 18.02.2005
Societatea Preț ■ Variație

închidere (lei/acț)(%)

1 franc elvețian

î

23349 lei
1 euro 36133 lei
1 liră sterlină 52431 lei
1 forint 149 lei
1 dolar 27700 lei
1 gr aut ’ ‘ 379595 tei

Rubrică »’ - d» S¥M IFB RNWEST SA 
DEW* R, parter 0ăngă
QUASAR), tel.: 221277;

1. 4500 0
2., ălFl BAfffiTiSBÎȘANA15800 +0.66
3. TIV 13600 +0.74
4. BRD 53500 +2.88
5. IMPWF oprit
6. AZOMUREȘ ' ' 5550 - 0.89
7. WlBlWte IAȘI 7200 - 3.36
8. ...

RAFINARE (RRC)
oprit

9. HABERVÂ 7800 - 0.70
io. bggarrBca oprit
11. DECEBAL "237 -f•106

f red că tuturor tine- 
k>rilor și nu numai le- 
ar plăcea dacă în oraș 
ar fi organizate mai 
multe concerte și specta
cole. Așa cum este 
acum, week-end-ul este 
destul de monoton pen
tru că nici un pub sau 
club nu-ți oferă nimic 
deosebit.
Carmen, 
Deva

Mi-ar plăcea o diversi
tate culturală.

Cele mai multe specta
cole se organizează in 
general vara, dar în 
această perioadă peste 
tot este monotonie. Doar 
stațiunile montane sunt 
bogate în ceea ce 
privește oferta de diver
tisment.
ANOMMă, 

Deva

Viața culturală este ca 
și inexistentă, pentru 

că doar la marile 
sărbători religioase, 
Crăeiun și Paști, 
sunt organizate în 
județ spectacole. Poate o 
dată cu venirea, 
primăverii se va „des
chide robinetul" la spec
tacole și concerte. 
Marian Adobroaiei, 
Deva

La Casa de Cultură 
din Deva nu s-a 

mai organizat de foarte 
mult timp un spectacol 
de muzică folclorică și 
cred că ar fi foarte 
mulți doritori. în astfel 
de condiții televizorul 
ne-a acaparat cu totul 
pentru că aici putem 
alege.
C’ATl, 
Deva

Nu cunosc foarte bine 
care este oferta 

culturală din Deva, 
pentru că petrec foarte 
puțin timp aici.
Când mă întorc acasă 
nu mă interesează 
spectacolele și con
certele pentru că prefer 
să stau acasă cu cei 
dragi mie.
Diana, 
Deva

MMB SIMALEXIM 
wHK SRL DEVA

Complex Comercial Central
Tel: 230.630,233.170, 233180
Fu: 224.550,
www.shnal.ro,simal6smart.ro
Mobilier de apartaniefit, 
------- Mobilier de birou, 
uși PORTA ----------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret In fiecare zi e sărbătoare!

SC EUROCONSULT SRL, Filiala Deva
- societate de reorganizări și lichidări judiciare - desemnată administrator judiciar al 

SC CONTRANSIMEX VEST SA Deva
în dosarul nr.10148/2004, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, anunță 

TOȚI CREDITORII ȘI ACȚIONARII
că s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului față de SC CON

TRANSIMEX VEST SA Deva.
Potrivit prevederilor Legii nr.64/1995, republicată, termenul limită pentru înregistrarea creanțelor 
la grefa Tribunalului Hunedoara este data de 18 martie 2005. Prima Adunare a creditorilor va 
avea loc, la Tribunalul Hunedoara. în data de 04.04.2005, ora 12, Cu următoarea ordine de zi: 
LPrezentarea raportului de activitate al administratorului judiciar.
2Jtnaiiza situației pasivului în urma depunerii declarațiilor de creanță de către creditorii notifi
cați.
3. Constitui rea Comitetului creditorilor.
AMăsurl ce vdr fi întreprinse în vederea continuării procedurii reorganizării judiciare șl a fali
mentului.
4. Diverse.

clara.pasfflnformmetlia.ro
simal6smart.ro
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0 în urma unei acțiuni organizate privind 
paza bunurilor șl valorilor, lucrătorii Biroului 
Poliției de Ordine Publică Deva au aplicat 
o serie de sancțiuni contravenționale. între 
alții, au primit amenzi C.H., agent de pază, 
care a fost depistat dormind în timpul ser
viciului, și M.I., tot agent de pază, care 
nu șî-aîndeplînit sarcinile de serviciu. (V.N.)

Situată pe t>-dul Decebal, bl. K, parter. 

«-Elibaraaxă rafale ta regim gratuit d corapenrat. 
t-V» «tarii toate gem de meăcaaeato.

♦ vitamine țl minarete ♦ «gpUmente nutritive
♦ produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 

copil ♦ produse cosmetice

nrar, lunmrinert: 08.0U-2U.0U

Ufar- 
Relații le telefonul 220.050.

MOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

giîSSSSSSU
Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 

minerală, animală

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatic, acupunctura. 

Deva. Str.Dorobanți, bU2, sc.C, ap.25, 
tel.0254-219999 sau 0254-234315, 0722/567203.

JJjmadilt Green Une 
UT'' Ai Hwwttoara 
cțTpryMm de funcționare NON-8TOP:

■ sbberează dbșk rețete gratuite și compensate
■ au stegarul tepoctt ie medicaments din Hnateare
■ setote te fi prompt* șl ta cantitatea doriU

■ tel.: 740160; 743000

Sman Unt pentru tbal 
ten pretai săriM**1

Se plătesc polițe... politice?
trebui Să se facă doar pe'criteriiDeva (V.N.) - într-o conferință 

de presă care a avut loc ieri la 
Deva, Mircea Nedelcu, preșe
dintele PRM Hunedoara, a de
clarat că ceea ce se întâmplă în 
județul Hun ka> unde direc
torii instituțiilor deconcentrate 
sunt obligați W demisioneze, nu 
s-a întâmplat niciodată. Nici 
măcar în timpul pesederizării. 
El a sublinlațȘă schimbările ar

profesionale și de competență. 
Este clar că prin aceste acțiuni 
se plătesc polițe mai vechi, iar 
ele sunt jenante. O să se ajungă 
să se schimbe și directorii de 
grădinițe. Cei care astăzi sunt 
schimbați au dat concurs pentru 
a ocupa aceste posturi. Cei care- 
i înlocuiesc, pe ce criterii sunt 
promovați?

Polițiștii hunedorenl au aplicat, în ultimate 24 da ora, 241 do 
amarul la Lagoa Circulației, din care 53 la regimul do vțtaraă

FII EXPERT ÎN SĂNĂTATE!

Situată pe Str.Unirii, nr.S, Orăștie oferă produse 
specifice farmaciilor umane, precum și:

■ ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat.

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00 Relații la
Sâmbătă 08.00-14.00 telefonul
Duminică 09.00-12.00 241505.

situată în zona 
Complexului Comercial 

OV1DIU, Sir. Pricazului, nr.4 
Orăștie

Telefon 247923

Vă așteaptă cu cele mai 
prețuri la:

^medicamente
-ceaiuri
-suplimente nutritive
-tehnico-medicale 
-produse cosmetice 
-cosmetice și accesorii pentru sugari

Onorăm rețete gratuite și compensate, 
iar OFERTELE SPECIALE vă așteaptă în fiecare lună 

să beneficiați de ele!

SAlUATATI A lăutvtiur AVOASTRA merita ce E MAI RUIU'

■ FARMACIA TACOMI
Situată In Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. J, parter. 
SFERA: mati.Ma

«e vitamine preshiee
v predase pemra capa
teHnlee-ewdlcale ^prepuse

rețeta In regim compensat șl

Orari UmH/toarl OMI „ n nil ,

— —

Fă-fi cadou câteva ore de sport pe 
săptămână! Deoarece sănătatea... e ce/ mai 
frumos cadou jpe care fid poți face. Te vei 

simți mai kine și vei arăta mai bine.

oorobico au un roi foarte important în definirea cor- 
în asigurarea confortului tău. Mișcarea fizică pune , 

sângele în mișcare, acest lucru face ca întregul nostru corp să beneficieze de 

mai mult oxigen și substanțe nutritiye dar și de mai multă energie. Primind sub
stanțe și energie, celulele noastre nu se mai îmbolnăvesc. Mișcarea fizica 

păstrează tonusul muscular, dorința de viața și buna dispoziție. 

Axișcarea făcută în mod calculat duce la r 
fVImușchii și oasele, mărește capacitatea r ~ 

guină în întregul corp și ne aduce o J 

noi.

a i o muncă do birou care te ține 8-10 ore, zilnic, pe scaun, sedentarismul te face să fii 
tAgreoare în mișcări, ești lipsită de vitalitate?

Soluția este aproape, chiar în orașul tău unde există o sală de aerobic dotată cu tot nece
sarul. Pe lângă un ambient plăcut, curat și aerisit, sala este dotată cu sistem audio surround, 

muzică antrenantă, aer condiționat și ai la dispoziție băuturi energizante.

Forma ta fizica e specialitatea noastră!
Acți nâm asupra tonusului muscular și fizic cu profesionalism! 
Rezervâ-fi timp pentru sănătate... vei trai mai mult!

Liceul Auto din Deva.
1

la suplnțna articulațiilor, întărește 

^aspiratori*, reglează circulația son- 
do bine în care ne simțim puternici și mulțumiți de

Te așteptăm în clădirea Coratrans, lângă 
Telefon 0722/435.491.

Fundația 
Romanian Angel 

Appeal
derulează programe de dezvoltare și 

îmbunătățire a calității serviciilor 
medicale, sociale și educaționale. 

Informații suplimentare pe site: 
ftwjvjaaja; sau la

telefonul 021.323.68.68.

■&

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

SttuaU pa str. M.Emlnascu, bl. 1 
(lângă foste piață a ngltor).

Vă eteri tentă gama da medicamente.
- vitamine șl minerale ■ suplimente nutritive - produse 
naturiste
- ceaiuri • produse pentru copil - produse cosmetice 

Eliberează rețete tn regim gratuit țl compensat 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sămbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749
HY3DA MVA ■ farmada pentru sănătatea tal

î
I V V i V" -

... . ..i-.v .1 -

t.r. „:c S

FARMACIA AGORA
H Orăștie, Str.Pricazului nr.4

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

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

Sâmbătă 8-14
N’

pococnntoognrfte (DOPPEER)-IM
t-MCiiomntrte proton funcționala respiratorii
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Cetate vrea victoria contra ultimei clasate

0 Echipei» de juniori Al, Bl, și C ale 
cluburilor hunedorene divizionare B și C 
vor participa, începând cu data de 3 
aprilie, la „Cupa AJF" la fotbal, s-a sta
bilit, ieri, la întâlnirea conducerii Aso
ciației Județene de Fotbal Hunedoara 
cu reprezentanții echipelor. Competiția 
se va desfășura pe douâ grupe, respectiv 
Valea Mureșului și Valea Jiului, iar drept 
de joc vor avea juniorii născuți între 1988 
și 1991 și mai tineri. (C.M.)

0 Prima etapă a returului Diviziei D se 
va disputa duminică, 27 martie, au 
hotărât reprezentanții echipelor care au 
participat, joi, la întâlnirea cu conducerea 
AJ Fotbal Hunedoara. „Motivul principal 
pentru care s-a stabilit această dată oare
cum târzie este starea terenurilor”, pre
ciza Mircea Sîrbu, președintele AJF. (C.M.)

Deva - învinsă nedrept de 
revelația campionatului, Rul
mentul Broșov, Cetate își 
propune să obțină a doua 
victorie din acest an în meci
ul pe care-1 va susține 
sâmbătă, de la ora 18.00, la 
Sala Sporturilor din Deva, 
împotriva lanternei roșii, 
Universitatea Timișoara.

Cetate a reușit cel mai bun 
meci al său din acest sezon, 
sâmbăta trecută, cu echipa 
pregătită de Mariana Tîrcă, dar 
rezultatul i-a fost nefavorabil, 
pentru că a fost dezavantajată 
grosolan de arbitrii. „La acest

meci nici nu mă gândesc să nu 
obținem victoria. Avem atuul 
diferenței de valoare, în
trucât echipa timișoreană e ‘ 
cea mai slabă din campi- ' 
onat. în plus, sper că de 
data aceasta arbitrii nu 
ne vor mai crea proble
me, întrucât meciul va , 
fi oficiat de două arbi- j 
tre internaționale - Di- î 
ana Florescu și Ana 
Maria Stoia - despre 
care am auzit că sunt exi- B 
gente și corecte. Va absen- B 
ta din păcate golghetera Car
men Cartaș, dar chiar și fără 
ea echipa trebuie să învingă”, 
afirma Marian Muntean, preșe
dintele clubului devean.
Intrarea liberă

„Deși am pierdut cu Rulmen
tul nu am fost foarte supărat pe 
handbaliste și antrenor, pentru 
că echipa a jucat bine. De aseme, 
nea mi-a plăcut că publicul a 
fost aproape de noi și ne-a în
curajat, astfel că am decis ca in
trarea la acest meci să fie gra
tuită”, preciza oficialul devean.

înaintea partidei cu U. Ti
mișoara, Cetate a disputat o par
tidă. amicală contra CSM Sibiu, 
Satelitul echipei devene, pe care 
a câștigat-o fără probleme la 10 
goluri diferență. Marcel Șerban, 
antrenorul echipei devene a 
încercat mai multe scheme ofen
sive șl a urmărit să îmbunătă-
țească jocul de contraatac. Carmen Cartaș, golghetera eclilpel devene.Marcel Șerban

Ultimele „lupte” pentru stabilirea echipelor calificate la turneul final al competiției
Deva (C.M.) - Bătălia pen

tru cele opt locuri care asi
gură calificarea la etapa 
iu. a Campionatului 

Județean de Futsal se 
apropie de Dual.

După ce la finalul săptămânii 
trecute s-au stabilit cele trei 
echipe care vor reprezenta zona 
Hunedoara, în acest week-end 
vor fi desemnate ultimele cinci 
calificate care vor reprezenta 
zonele Deva și Simeria.

Primele clasate în grupele 
preliminare din cadrul Campi- 
onatuhii Municipal de Futsal De
va vor juca, duminică, 20 febru
arie, pentru calificarea la etapa 
județeană. Semifinalele se vor

disputa, la Sala Sporturilor din 
Deva, după următorul program: 
ora 10.00, Dava Deva - Boromir 
Deva; ora 11.30, Alaska Team - 
Guler Deva. Câștigătoarele vor 
juca finala pentru locurile I și 
H, de la ora 16.00, im* învinsele 
vor evolua în finala mică pentru 
locurile, HI și IV, de la ora 17.30. 
Echipele clasate pe primele trei 
locuri se vor califica la faza 
județeană.

Lâ Simeria, cele cinci echipe 
înscrise în etapa preliminară a 
Campionatului Județean de Fut
sal, vor lupta, în 19-20 februarie, 
pentru cele două locuri care asi
gură calificarea la etapa1 jude
țeană. Meciurile se vor disputa 
după Următorul program: Lucky

Simeria - Oldboys Simeria; Sin
dicatul CFR - DGP Reva; O. Den- 
sușianu Călan - Sindicatul CFR; 
Old Boys - DGP Reva.

Din zona Hunedoara au obțin
ut calificarea pentru etapa 
județeană echipele Juniorii 
Hunedoara, Cema Toplița și 
Corbii Hunedoara. „Reprezen
tanții tuturor celor opt echipe

calificate la etapa județeană vor 
participa duminică, de la ora 
19.00, la tragerea la sorți prin 
care echipele vor fi împărțite in 
două grupe. Meciurile pentru 
stabilirea campioanei județene 
se vor disputa în 26-27 februar
ie și 5^ martie”, preciza Edy Ko
vacs, vicepreședintele Comisiei 
Județene de Futsal.

Bădulescu a refuzat ONchimul
Rm. Vâlcea (C,M.) - Preșe

dintele clubului de handbal fem
inin Oltchim Rîmnicu Vîlcea, 
Ioan Gavrilescu, a declarat, ieri, 
că Petre Berbecaru va rămâne, 
deocamdată, antrenor interimar, 
după ce tehnicianul Cornel Bă
dulescu a refuzat oferta de a pre
lua echipa. „Acum nu mai ne
gociem cu nimeni. Bădulescu mi- 
a comunicat, ieri seară, că nu 
vrea să vină la Râmnicu Vîlcea, 
fiind convins de conducerea 
clubului din Galați să rămână 
acolo. Pentru moment va rămâne 
antrenor interimar Petre Berbe
caru, iar după ce ne întoarcem

din deplasarea din Elveția vom 
căuta un alt tehnician”, a de
clarat Ioan Gavrilescu. Antre
norul principal al Oltchimului, 
Maria Torok Duca, a demisionat, 
marți seară, după ce echipa sa 
a terminat la egalitate, scor 30- 
30 (16-13), partida disputată pe 
teren propriu, cu HCF Piatra 
Neamț,' în etapa a XV-a a cam
pionatului. Oltcmm va juca, 
sâmbătă, în Elveția, meciul retur 
dinț optimile de finală ale Cha
llenge Cup, cu formația Spono 
Nottwil Handball. Echipa vâl- 
ceană a învins în tur, pe teren 
propriu, cu scorul de 28-22.

București (CJ4.) - Atacan
tul Adrian Mutu și-a reluat, 
ieri, pregătirile eu echipa Ju

ventus Tori
no, după cele 
două săptă
mâni petrecu
te la clinica de 
reabilitare 
„Sporting

Adrian Mutu Chance” din 
Anglia, în ca

drul programului impus de 
Federația Engleză de Fotbal, 
după ce a fost depistat pozitiv,

informează agenția Calcioiner- 
cato. Mutu s-a antrenat separat, 
alături cu Zlatan Ibrahimovi- 
ci, tot separat pregătindu-se și 
atacantul ceh Pavel Nedved, 
care resimte încă dureri la ge
nunchiul stâng. Atacantul A/ 
drian Mutu a semnat, la În
ceputul lunii februarie, un con
tract pe cinci sezoane cu Ju
ventus Torino și va putea juca 
la noua sa echipă după deda de 
18 mai, când îi va expira pe
rioada de suspendare dictată 
după ce a fost depistat pozitiv.

50% Reducere Aboneaza-te acum!
Economisește cu aboHaineuiui Cuvântul liber!

Preț/ziar pentru abonament

1.923 lei
50.000 de lei abonamentul lunar

CUM TE ABONEZI? {
• Decupează și completează talonul. ,
• Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma (
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform ( 
Media SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, i 
cod 390166. t
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri- i
mite cuponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă i 
pentru a intra !n concursul nostru. i
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau 11 poți ridica de la cel l 
mal apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu- ■ 
crezi
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275. |

Numele_________________ _______________________

Prenumele__________ ___________________________

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:O m
<

Dacă te abonezi pe minimum 8 luni intri 
automat in concursul special de Paști.

GRATUIT, în fiecare vineri primești
lURNAI. cel mai complet supliment de 

televiziune.
Reducerea de 50% este valabilă la abonamente față 
de prețul zilnic de vânzare al ziarului.

i 
■ 
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i 
i 
i 
i 
i
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i-

Strada

Nr.________ Bl._

Localitatea______

Telefon (opțional)

■
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i 
i

i 
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i

i
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ca „eu centrez, eu dau cu
Interviu cu Lucian Moldovan, președintele CRIPMM

Valeriu Butuleacu

mușca atunci când este deranjat

prinzători se vehiculează ideea 
că pentru a obține un împrumut 
la o bancă trebuie să nu ai 
nevoie de el. Și asta deoarece 
condițiile de finanțare prevăd 
existența unei activități pro
fitabile sau a unor active pe 
măsură.

Mod de preparare:
Pulpele curățate, spălate și zvântate se 
așază pe un strat de aproximativ 2 cm de 
sare grunjoaBă, totr-un vas rezistent la foc. 
Se dă vasul Ia cuptor, Ia tec potrivit, cir
ca o oră. După 30-35 de minute pulpele tre
buie întoarse. în final, când sunt pătrun
se, au deasupra o crustă crocantă (la care 
e preferabil să renunțați dacă faceți cură 
de slăbire sau aveți calculi biliari - n.r,). 
Dacă pe alocuri s-a lipit sare, se îndepăr
tează, pulpele fiind suficient de sărate în 
interiorul lor.

Dota NețtefH: 11 septembrie 1962 
Starea «MW: căsătorit, un copil 
Studii: economice
Activitate prafMlonelă: este om de afaceri, și 
fondatorul Conciliului Regional al înfrepriade- 
ri tor Mfcl $i M|jl©cil -Deva. J

. I 
convins că dinamica va fi una 
pozitivă. Și asta deoarece cei 
care vor cădea vor fi înlocuiți 
de alții. Pentru că piața UE . 
trebuie privită în ambele j 
sensuri. Nu doar europenii 4 
vor avea acces la piața noas- I 
tră, ci și noi vom avea ac- ■ 
ces la o piață alcătuită din ■ 
400 de milioane de con- j 
sumatori.

Cuvântul MMn Ce poete fiu» 
CRIPMM pentru omul de ate* 
ceri hunedorean ?
Lucian MMdovan: Un membru al 
CRIPMM, beneficiază de o serie 
de avantaje, care, tn contextul 
dezvoltării sau a demarării unei 
afaceri sunt deosebit de utile. în 
primul rând oferta) consultanță 
juridică și financiară. De aseme
nea, le furnizăm, periodic, in
formații despre oportunități de 
afaceri din tară și din străinătate 
cât și informații despre posi
bilitățile de finanțare existente;

ri-e dor de un dușman adevărat. Mă su- 
Lfocă devotamentul falșilor prieteni. 

*»*
.mid obscur este imposibil de eclipsat

Solitar și țâfhos, hamsterul este un animal nocturn agreat în multe locuințe

JV-a intrat în casă un musafir nepoftit, 
“rare vă ...atacă alimentele și vă roade lu
crurile? îl puteți prinde ou un „lipici” spe
cial pe care-1 așezați pe im carton, „încer- 
cuind” un aliment preferat de șoricel (o 
bucățică de slănină, de brânză sau chiar 
de ciocolată). Și ca pe viitor să nu mai aveți 
asemenea probleme, oăutați locul pe unde 
șmi Acut... intrarea. Nu va mai putea in
tra nici un șoricel prin acel loc dacă în ma
terialul (ciment, ipsOs, chit) cu care astu
pați gaura amestecați și puțină sticlă pisată.

J Doriți să nu vă tagrășați? Trebuie să 
w știți că rețetele de slăbit aflate din di
verse surse și făcute fără supravegherea 
medicului vă pot fece mai mult rău decât 
bine și că în loc să pierdeți kilograme 
puteți să câștigați alte belele. Dar vă puteți 
controla greutatea dacă: reduceți grăsi
mile, băuturile alcoolice, zahărul; preparați 
alimentele la grătar Sau prin fierbere și nu 
prin prăjire; în lbc de prăjituri și făinoase 
mâncați legume și fructe proaspete între 
mese și după mese; consumați lapte de- 
gresat, brânzeturi slabe, pâine integrală, 
multe salate (cu puțin ulei și oțet); înainte 
de masă, cu 10 minute, beți un pahar de 
apă; faceți mișcare zilnic (e recomandabil 
să fie o perioadă mai mare ca timp și nu 
un efort intens de scurtă durată).

Viorica Roman 
E-MAIL viorica.romaneinformmedia.ro

Deva - Despre desco
perirea hamsterului și cum 
trebuie să-l tratăm pentru a 
fi sănătos și fericit ne-a dat 
amănunte dr. Marius Nedel- 
cu, medic veterinar.

în anul 1930, profesorul de zo
ologie Aharoni a găsit în deșer
tul sirian un cuib de hamsteri și 
a luat animalele acasă. Așa a în
ceput totul, iar azi hamsterii au 
devenit foarte •’.răgi iubitorilor 
de animale. Ei sunt din fire țâf- 
noși și mușcă imediat, dacă sunt 
deranjați. Animale active numai 
noaptea, în timpul zilei au nevo-

Cum este privită catexia?
Deva (S.B.) - Catexia este o 

boală ce eonstă în investirea u- 
nuî obiect, persoană, idee sau 
act, cu o semnificație emoțion
ală specială ceea ce face să se 
constituie catexia pozitivă - în
semnând atracție - și catexia ne
gativă, care înseamnă repulsie, 
respingere a obiectului etc. Psi
hanaliza distinge trei tipuri de 
catexie: ego-catexie care exprimă 
atașamentul, afecțiunea narci
sistă față de propria persoană; 
catexia subiectivă, care este con
centrarea energiei psihice asu
pra dorinței r, fanteziilor sau 
asupra surselor din inconștient 
sau subconștient și catexia obi
ectuală care este atașare de per
soane sau obiecte, deci de ceea 
ce este exterior individului (de 
obicei reprezintă acordarea unei 
valori afebtive speciale dife- 
riților membri ai familiei). S. 
Freud, H. A. Murray și H. S.

Un prieten ... de buzunar.

ie de liniște. Sunt adevărate ge
nii în stocarea hranei, pe care 
o adună în fălci și o cară în adă-

Sulliven includ, la copii, to cat
egoria „obiectelor cu catexie 
semnificativă” părinții și alți 
membri ai familiei, relațiile sta
bilite cu aceștia având o influ
ență profundă asupra stabilirii 
relațiilor interpersonale pe par
cursul întregii vieți.

Tulburările de catexie pot a- 
vea la bază diferite cauze psi
hopatologice.

Astfel, în autismul infantil se 
evidențiază stabilirea unei legă
turi de catexii pozitive, foarte 
puternice față de mamă, ceea ce 
împiedică structurarea unor 
relații normale cu alți indivizi. 
Subiecții cu astfel de tulburări 
rămân izolați, nereceptivi la nici 
o formă de comunicare afectivă, 
în tulburările schemei corporale 
apare tendința exagerării cate- 
xiei, adică investirea cu valori 
afective a părții afectate a cor
pului. 

post. Acest comportament asi
gură supraviețuirea speciei în 
deșert.

Hamsterii sunt animale soli
tare și chiar în cazul cuplurilor 
devin interesați unul de celălalt 
numai în perioada de împere
chere, după care se retrag.

Cine vrea să aibă mai mulți 
hamsteri ar trebui să asigure 
fiecăruia cușca lui, pentru a evi
ta iscarea unor adevărate lupte 
între ei.

Trebuie reținut că are nevoie 
de 14 ore de somn netulburat zi
ua, iar dacă e trezit ar putea 
mușca. El are nevoie de jucării 
noi tot timpul și ar trebui puse 
pe rând în cușcă pentru ca să fie 
mereu curios.

Cușca unui hamster nu tre
buie să fie mai mică de 100 emp, 
dar nu-1 „deranjează” una mai 
mare.

Alimentația este compusă din 
semințe și cereale, legume și 
fructe. Apa trebuie să fie tot tim
pul proaspătă.

Perioada de gestație este în 
jur de 21 de zile, iar numărul 
puilor între 4 și 10~ Durata me
die de viață este de 24 până la 
36 de luni.

Dacă i se asigură condiții 
bune de viață, în care este in
clusă și igienizarea periodică a 
cuștii, hamsterul va fi sănătos. 
Dar dacă apar semne de sufe
rință, el trebuie dus la medicul 
veterinar.

5 c
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Fii vedeta de pe coperta Jurnal TV. Ai o șansă unică de a fi 
admirată de mii de oameni din vestul țării. Trebuie doar să 
cumperi în fiecare vineri cotidianul Cuvântul liber și să 
răsfoiești cu atenție suplimentul TV, pe oare îl primești 

V gratuit, numai împreună cu ziarul.

• Aiîntre 18 și 25 de ani? Vrei să fii remarcată de cei din jur? 
Fii starul de pe coperta Jurnal TV. Nu rata nici o ediție de 
vineri a cotidianului Cuvântul liber, pentru a primi 
suplimentul TV gratuit.

• Intre 4 martie și 8 aprilie, ver descoperi în Jurnal TV, în 
timp ce cauți orele de difuzară a emisiunilor tale preferate, 
câte un talon. Pe fiecare trebuie să îl decupezi și să îl 
păstrezi cu grijă.

• Trimite, împre inâ cu datele tale, cel puțin patru din cele 
șase taloane pe adresa redacției, Deva, B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A, parter, cod 330166, O.P. 1, CP 3. \

• Nu uita să pui în plic două dintre cele mai reușite fotografii 
ale tale, prin care ne poți demonstra că poți deveni vedeta 
Jurnal TV. Plicurile nu pot fi trimise mai târziu de 20 
aprilie, data poștei.

Cea mai frumoasă dintre participantele la acest concurs va 
apărea, în a doua săptămână din luna mai, pe coperta Jurnal 
TV. Un Ioc rezervat, până acum, numai vedetelor de la 
Hollywood. O ședință foto profesionistă va garanta succesul 
tău pe coperta suplimentului TV. Iar câștigătoarea va fi 
răsplătită, în plus, și cu un premiu surpriză.
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Câteva exerciții Intr-o săli de fitness întrețin condiția fizică.

Cențiana. (Foto: Raluca lovescu)

Retezat (R.I.) - Cabana Gențiana, din 
Munții Retezat, va găzdui Alpinîada de 
Iarnă, In perioada 11-13 martie, acolo unde 
se va desfășura a IlI-a ediție a Memori
alului Ovidiu Necula. Competiția cuprinde 
două secțiuni - trasee alpinet și cățărate 
In gheață și se adresează „celor care l-au 
cunoscut și au mers pe munte cu „Ovi” 
și tuturor celor Îndrăgostiți de munte. Or
ganizatori ai evenimentului sunt Direcția 
Pentru Sport a Județelor Hunedoara și 
Dolj, Alpin Club „Marmota” Craiova și 
Alpin Club „Alpo” Petroșani.

ți medicul și antrenorul ce spor
turi poți practica atunci când 
ești însărcinată!

Sporește creativitatea și efi
ciența la serviciu, indiferent cu 
ce te ocupi.

îți dă o energie nebănuită. 
Te ajută să ai o statură ele

gantă.
îmbunătățește funcționarea 

sistemului digestiv și reduce 
riscul de constipație.

Prin creșterea masei muscu
lare, te ajută să consumi mai 
multe calorii in viața de zi cu 
zi (mușchii consumă mai multe 
calorii pentru întreținere decât 
țesutul adipos).

Ajută funcționarea bună a 
inimii.

Îmbunătățește echilibrul și 
coordonarea fizică.

Ajută funcționarea plămâ
nilor.

îmbunătățește considerabil 
flexibilitatea corpului și articu
lațiilor.

Este cel mai bun antidepre- 
siv, asta și pentru că sportul 
stimulează secreția de sero- 
tonină, adică „hormonul feri
cirii”.

Este DISTRACTIV!

Te ajută să reziști foarte bine 
stresului zilnic.

Te ajută să slăbești fără o di
etă foarte strictă.

îmbunătățește imunitatea or
ganismului.

Reduce riscurile de boli car
diovasculare.

Reduce apariția durerilor de 
cap cauzate de stres și tensiune.

Te ajută să ai un somn mai 
bun și mai odihnitor.

îmbunătățește performanțele 
sexuale și crește apetitul sexual.

Reduce riscul, apariției 
hipertensiunii.

Crește densitatea osoasă, ceea 
ce te va proteja de osteoporoză 
mai târziu.

Te relaxează.
Te face să te simți mai pu

ternică și iți dă încredere în 
tine.

Te ajută să arăți mult mai 
bine (un corp tonifiat prin sport 
este mult mai atrăgător decât un

• Mai bine să ai un sfârșit de coșmar, 
decât un coșmar fără de sfârșit.

- Singurul lucru imperfect din natură 
este omul.

- Dacă ceva pare ușor, sigur este greu 
de făcut. Dacă pare greu, este aproape im
posibil de făcut

'- Orice lucru îți ia mai mult timp decât 
crezi.

- în condiții de stres, cei mai mulți oa
meni aleg, dintre mai multe variante de 
acțiune, pe cele mai proaste.

• Există întotdeauna o cale mai ușoară 
de a face un lucru. Dar când o cauți, n-o 
găsești.

- Dacă faci ceva eare poate fi pe placul 
tuturor, se va găsi cineva căruia să nu-i 
placă.

- Prietenii vin și pleacă, dar dușmanii 
rămân Și se acumulează.

corp așa-zis „nesportiv”, la Ajută în multe din problemele 
aceeași greutate). apărute în sarcină - dureri de

Poate îmbunătăți memoria, spate, constipație etc. întreabă-

Vesefie

In sita?

A-si arata 
opt obrîui Cota 

nieilw.

Copai ct

A se 
amuza

H.«1ie 
paiaf at<i

Ihttphi 
scrumiera

Substanța 
| narcotica

Servita cu 
o tîgar.i

f SC AGROMEC ILIA SA
vi aduce la cunoștință ci h tina de 9 martie 2005 va avea loc: 

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
SC AGROMEC ILIA SA

Cu următoarea ordine de zi:
1. naiărmi ștconfirmarea dobândirii In proprietate a activelor conform fac- 

trior focale nr. 011930(3/10.00.1999 și nr. 01193007/00.02.2000.
2. Prezentarea activității societății in anii 2003 - 2004 ti stabilirea strategiei 

suini aed 2005.
3. Vânzarea activelor societății ti stabilirea condițiilor de înstrăinare.

4. Desemnaiva reprezentantului societății care să aducă la îndeplinire 
botărirea AGA ti si repreriote societatea in fața autorităților competente In 
demonmfle staMie de acționari.

Menționăm ci totriMe Adunării Generale se vor desfășura la sediul societății 
dm satai fia. jnd. Himedoara, ora 13.00.

fa cazM h care numind acționarilor partidpanți nu «deplinește condițiile 

prevăzute In Statut penii a brtnmirea corespunzătoare a cvorwmdui, ședința se 
va convoca pe dota de 10 martie 2005. ora 10.00, cu aceeași ordine de zi, la sedi- 
id societății.

COMUNICAT - 
Primăria Hunedoara

Având in vedere solicităriln unor ngenți economici 
de pe raza municipiului Hunedoara, de prelungire a 
regimului de zonă defavorizați, Primăria Municipi

ului Hunedoara informează:

In conformitate cu prevederile art. 5, din Ordonanța de Urgenți nr. 
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, modificat prin art. 
VI, pct 1, din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Le
gea de aprobam nr. 507/2004: .0 arie geografici poate fi declarați 
zoni defavorizată pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, dar nu mai 
mult de 10 ani*. Prin urmare, articolul de lege menționat a fost 
modificat in sensul excluderii posibilitiții de prelungire a regimu
lui de zoni defavorizați.
Astfel, ținând cont da noua reglementare legislativi privind regimul 
zonelor defavorizate, prelungirea declarării zonei Hunedoara, ca ioni 
defavorizați, este lipsiți da temei legal.

Asociația pentru Ajutor do înmormântare 
-----------------------amangâr.îai----------------------

Anunță că pentru membrii sil preotseuă servicii funerare gratuite.
m--i------,-z 1AA. I- -- ------ 1------ -----------------——ivevwcfin m proauaOM Tunerarv.
Ajutorul suplimentar pentru decec M acordă do două ori șl jumătate față dt cp- 

ttația depusă. Membrilor care au o voddmo do cei puțin 25 
ds ani li oo coardă compensări Io matsriaiole funerare.

Acordăm împrumuturi do până Io 10.000.000 lei cu dobândă 
minimă de 15%.

Se oferă earvidi umtia cost ți nemembrflor.

RECLAME
a
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■ ai zilei ne naștere, dragă Ion/, 
avasiloaie, t,- dorin nuitâ sănătate și fericve. 
Tatiana, Alex.Cosmin.

Var. ap. 2 camere (03)

faianță,parchet alcrar ȘtisîT/Sțzooalido, 
preț 3UB0 euro. Tel. 227610,0741/15094.
• fetertteUârităcameredeeomandatmocfificat, 
termopane, ușă .metalică, tavan fals, spoturi, 
gresie, faianța, preț 850 milioane lei. Tel. 
0721/92992
• aparitenent 2 cernere Deva, efaj 8 balcon 
închis, gissiv. faianță apomefe, uaz. 2 focuri, 
650inilioaneiei.Tei"
• aparunent 2'camere Gojdu iecoma' lat, 
bloc de cărămidă, parchet contorizat balcon 
ir<his, ccupabll imediat Tel. 0788/165703
• apartamni 2 camere, foarte si
etaj irfermeniar, 'men

ies, 74 mp, 
__ ______________________________Jt, centrală 
termică, zona Mătești, preț 32800 euro. Tel. 
0745/535085
• apartMMntjt camere, zona Decebai Deva, 
decomandat 56 mp, vedere la straifa, preț bun. 
Tel 0WS57IB.
• fe>artfenate,2
etaj 1, ap.«,coi.^__„ - -------------- - ----------- -
închis, acopefft cu tablă preț negociabil. Tel. 
0724/188626;
• safari vând, în Deva, Cuza Vodă apartament 
2 camere, decomandat, suprafață mare, 
» ::.i termică garaj bun și oentru firmă 

cati>netmediCiiLprețl,6mld.l negociabil.Tel. 
211587 0723/660168
• i ferim :2camere,74mp, etaj inter
mediar modificat amenajat centrală termică 
zona Mătești, 32.000 eurc. Tel. 0745/535088
• ingant apartamnri z camere, etal 8 centrală 
termică complet mobilat preț 800 milioane lei. 
Tel O78&/I657D4.

Str. Minerului, bl. 28, 
decomandat, balcon

Cumpăr ar •? camere (04)

• cunpăr legare apartamente 2 camere, zone 
Dtcia, ofer prețul pieței. W 0745/302200, 
072W51MP ■

Vând ap. 3 camere (05)

tip Gosser. Tei. 2T39S2 «iu

Vând terenuri (21)

în Deva, ofer 700 - 800 
milioane lei, pe ouievara. e «Jusultimul efa Te 
0723/251498.

Deva, etaj 3. balcon, 
parchet lamelar, gresie, faianță, contorizată 
preț 17jOW euro. Tel. 0722/564004.

‘ ' 'm arian i zona Bălcescu. bloc 1. ap. 
55, Deva,38 mp, balcon, contorizată, preț 7201 
milioane lei, negociabil. Tei, 0743/021616.
• nreM ăei zona Decebai, deco
mandată contorizată, oarchet, gtejsîe, faianță, 
modificată, preț 670 milioane telnegoclabil. Tel. 
0723/251496.
• vând/Mdrioz ganonlerii decomandată în 
zonă super, având roate cele necesare, după 
cefe'ințe, c^rără mobilă, preț negociabil. Tel. 
0720/211422.

• faiid Ui parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații lateL 211124
• vând MM mp teren zona Deva, 3 km, bun 
pântni construcție osâ abană facilități 
cmemigaz. 1 el. 0726418688.
• vând loc de casă în Arctea fs 16 m. Tel. 
0744/981538.
• fand forai Intravilan Deva, 8000 mp, fs 24 m, 
apă gaz, curent 6 euro/mp.T >15212.
• fandă-m intravilan, pentru construcție casă * 
în Șoinms S1200 rrw*. fs 12 m, facilitați gaz, 
curent la poartă Tel. 0M6/029068,220269.
• tebfa te Deva, 25« mp teren intravilan, str. 
RoseW facilități apă oaz, curent ireț 12 
euro/mp Tel. 354/222176

Comemorări (76)

♦Familia îndurerata anunță decesul celt care a fost un 
bun soț, tată și bunic

COJOCARU SEBASTIAN
în vârstă de 31 ani. Trupul neînsuflețit se află depus Ia 
locuința din Simeria, Str. Teilor, nr. 117. înmormântarea 
are loc duminică 20 februarie, ora 13, la cimitirul 
orășenesc.

Dumnezeu să-l odihnească in pace.

• vând 2 litri ulei Ar Supei Tronic OW 30 
semnau raw siâroa fată, discuiifrână ventilate. 
oiăCute de, Audi 80 (butoiaș), toate noi; Tel. 
0723/779477.
• vândcarosnite Dacia 1310, orei 6 milioane lei, 
negociabil Tel. 0744/84661 obra.

«âdd 'Oferite piese Lada noi. originale, aripi 
fttță ușă stânga. Tel. 770687.
• vând dteOril de frâna vanoW. plăcuțe de 
frână, semnalizator stânga față, toate noi de 
Audi 80 (butoiaș). Tel. 0723/779477.
•vând <Mre piese de schimb din 
dezmettfltirări pentru autoturisme Dacia, 
Renault, Audi, redresoare șl beterii auto în 
garanție, prețuri mici, sub prețul pieței. Tel.

• vând rochie de mire asă. model deosebit-albă 
nr. 44 ■ 16, cu toâte accesoriii oreț bun. Tel. 
0722/885572.

_ . . .Ca..,,an ,,„ămat uimmsW
18 x 30 cm, fără ramă, preț 1 milion iei. nego
ciabil. Tel. 228748, zilnic

- ex.-'Miian r 'one periferică 
la minimum 500 m de locuințe, posibilități 
curent T "73*2514* 0745/302200.

• vând 2 ferestre -.u d«- în 2 (anaus, cca 1.6 x 1.6 
m, și o ușă balcon, preț avantajos; Tel. 
0726/321244,224112 war 1
■ vând aCMsfef pentru mobilier, execut 
mobilier din pal melaminat. birouri, bucătării 
Tel. 213469.

r* 2^S-au scurs 6 săptămâni de când a plecat dintre noi, 
11 pe calea fără întoarcere, cel care a fost un tată iubit, 

socru, bunic și cuscru
CONSTANTIN ȘERBAN

în amintirea noastră vei rămâne mereu viu. Fiica Norica, 
ginerele Dragomir, nepoții Dani și Simona, cuscrii Aurica 
și Pavel.

Dumnezeu să-l odihnească in pace șt liniște.

• afartumM îcani<-'< aci xintora ană 
gaz, parchet, bloc cărămidă, baia cu geam, preț 
șrâOmtanelelTeLi 5/9 l<7.

»• feurtiwnf 3 camere, zona Kogălniceanu, 
\ Deva, etaj <>'4. bloc de că ă centralii 
’ termică climă, urgent, preț 45.000 euro. Tel, 

0745/302200,0723/251498.
• apartuMăritecămere, zonă rezidențială Micul 
Daias etaj 1, Deva, j 00 m centrala termică 
parchet faianță, gresie, 2 băl 2 balcoane (unul 
închis), garai, contorizar, faianță, ilesdiidere 
automatiza boxă podi usoato., preț 68000 
euro, negociabil. Tel. 0726/227314,0722/797191.
■ 11 mere, decomandat, conto
rt; 2 balcoane, interfori, etai 1,
suprannw mp, lângă- JHIa”, isio mid. iei, 
negoc®.*feL228a5.

• ■! amen cumanctii hol
central parchet, gresie, faianță contorizat 80 
mp, balexw mare, zona Decebai preț 32000euro, 
n-gu-aeiLM 0742/519418: - -
• ugefa apartamanl 3 camere, etaj 1, centrală 
erim pars® laminat ușa metalică 
modificări interioare, preț 850 milioane lei. TeL 
0788/165704.
• wgefa apfetomMt 3 camere, semideco- 
iikuidat etaj L suoerarnenajat centrală wnfoă 
termopane, Gojdu pie; 4L000 euro. Tel. 
■1720ZW7-

• vând baracă metalică parctiîtate. comparti
mentată, 4 paturi, bucătărie, terasă anexă 
izolată cu poHstlren, Instalație electrică dimen
siuni w/2.6/3,35 milioane ies sociabil. Tel. 
0777/717206.

Televizoare (48)

ora 21.
• i ladi fr;<it:rifica Arct-c. 4 sertare, stere 
bună, preț 180 »lei lei 0788/250115
• vâadriteșMde cusut foarte veche, originală 
Singer, Siare e 'ismă. ceas perete cu 
pendulă șl cuc, monec vechi, cartele Rom- 
telecom » • Tel. 0720,'211422.
• vâridCMgalatoi Arctic. 5 sertare, stere foarte 
bună și p mașină de pălat mică din plastic, 
800.000 lei. Tel. 221431, seara
• vând radbâor și electromotor pentru Fiat Unc 
Diesel. Tel. 0)23 '45S..92.711)63.

I

I

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• dMdnrcoior cu telecomandăv>»oșharp,cj
6 capuri, home cinema + BVD. Tel. 0724/456092, 
711063

I

Cumpăr ap. 3 camere (05)

• anartanmt 3 Coiner . decomi uat ',n
zona Gâfâ, Al. Crișului, Eminescu, ofer 700 
milioane lei. Tel. 0741/988091.

Vând ap. 4 camere (07)

. —■ ar ere decc .-ancat 2 băi. 9
bâfooare închise camere archetate onto- 
uzat, st 100 mp, zonz piață I ta, met 42.000 
euro, regw-.aNI.Tel 0745/i)3962a
• MifetuMfa 4 camere zona pieței, semideco
mandat bloc acoperit etaj 4, parchet centrala 
termică aer conditiohaL balcon închis, favabH, 
«.OCT w. fel 239473.0723/712?“

14 canare decomandate, 2 băJ, bucătărie,•______________________________ __________
teren 600mp. ultracentral complet renovată în 
1004 ue.a str. Eminescu, nr. 81. Tel. 2292’9.
• casă mare central sau schimb cu apartament 
2 - 3 camere central, plus diferență, Deva, Relații 
la >1.0254/215291
• vând casă din cărămidă, grădină în satul 
Barbura, comuna Băița. Tel. 683094
• vând casă mare, cu gaz, anexe, curte, grădină 
1250 mp, pomi, vie, cot, curr it, telefon, in 
comuna Cruguri ■ Alba. Informații la tel. 
0254/221328
• vând casă lamere, hol, cămară, bucătărie, 
anexe gospodărești >i teren in satul Roș ani 
Tel. 283258 Dobra.
• vând casa, in Sir.ieria veche, curte, grădiră s 
IfOOmp Tel >125 /210137, 0721/6’3021.
• vând vH 2 nivele, scară interioară 4 camere, 
living, 2 băi, bucătărie, 3300 mp teren, totul nou,

identai ■ el 215212

Soția Ileana, fiul Cornel, nora Lenuța, nepoții
11 Corina, Călin, Cornel și Cezar anunță cu adâncă 
J durere in suflet că se împlinesc 6 săptămâni de la 

trecerea în neființă a celui care a fost

ȘERBAN CONSTANTIN
Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Umanitare (66)

• iuul>—utiLlâjil njjțăiioiitirlid.înOrnrt. 
zonă centrală, apreidnaâfr® mp. Tel. 21S091, 
0744/601426.
■ IkIMb priite come, riitiaerd sen
amenajat, 30 ixp, formopan, pretabil mu >le 
activități comerciale, birouri, preț 6 milioane 
lei/lună Tel. 0723/519169.
• fam spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ufoaceritnft30mp,ln prezent amerfaatcasetfar 
firmă. TeLC,. I/KWP4.
• primase o fată în gazdă, zonă ultracentrală 
Deva. Relații latei. 219662, zilnic

•oodfeaât conferetatt vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei. 
un an garanție, recepționează peste 25 
proțpame românești și 600 străine, 
montwea și deplasarea incluse in preț 
lnftrfnâțjW723/481776sau 0745*840474.

Aparate foto • <
; >0)

Imobile schimb (30)

• «dfate* apartanfent 2 camere zonă Ufaap^ir 
traiă în Simeria, stil occidental cu apartament 3 
camere zonă centrali etaj intermediar, ofer 
diferenț in istente. tei tSUXUBBS. 1S3S3 
după ora 18
•schhnb garsonien in zonă ultracentrală 
Simeriă multiple îrrdJunătetiri cu apartament 
in Simeria, ofer diferență Tel: 0722/582097, 
261268

• vând cal de 8 am, ham și căruță in comuna 
Balșa, șat Techereu, familia Florea.
• vited fen de grădină preț negociabil. Tel. 

0726/680245.
•» vând ran de lucemă sat Brizr ir 64, 
comuna lila, tel 282746
• fated Ha și TE .să le grădină Hunedoara. Tel 
0723/005657.
• vând kfcemă furajeră, Chimindia, nr. 30.
• vând e iapă, vârste 6 ani. Relații Dobra, Str. 1 
Mai,nr.27,t 283458
•vâridevâz «jmăzăro șiorzoaicăSântandrei,

• Moan MM, din satul Mintia, nr. 30, județul 
Hunedoara, aduc cele mai sincere mulțumiri dr. 
Străuț și dr. Dăian alături de tot personalul 
sanitar din secțiile Cardiologie și Urologie ale 
si «ralului Deva, pentru înaia compete-iță. prcte- 
sională și comportamentul de care au dat 
dovadă față de mine în oer ioada arestul an când 
am fost pa: lentul lor.

I • îngălez pMdMirt cu experlente, cu 

autori de fabricare a efectelor 
j pirotehnice. Tel. 0726721125.

• «iaiboeTechnicsBO W, preț43 milioane lei, 
ixg>riaBii. Tel. 0726'000791 Deva

• ngrer îngâni abonament Cu. ,ex Cent Tel. 
0723/920314.
• vând Nokia 3310, bine întreținut oaterie Li - 
fon, neiME, irnaghl Ecur’d, prei UW.C03 iei. 
Ti l723rD05657.
wândtfafoanamobife dii gam< ■ jet.Nokia, 
Sîemens,/’Mbtorolă, Sony, Ericson, LGH, 
Sansung, Încărcătoare fețe, scM display, 
baterilHF; Nțse,Wtete cu număr Cosmprom, 

annex. Orange. Tel 0W2H422.
■ vând tatelan Motorola E 365 nou. garanție, 
rame^fota pret45 mfiioâneJei negociabil. Tel, 
07277773142.

•«■■pâr emțgfaalL Tel. 0724/271233, 
O^«>2433.
• eferfauMMoegara ti' sfauiv7 S5, Hune
doara, situat fa . ție de străi itti 
construire magazin. Tel. 0727/7172IX..
• vândbAMnede diferite formași culori șie 
fieri tortpentn nunți, botezuri și alte aniversari. 
Tel. 0723/779477.
• vând ceasuri de mână pentru da ne: ati,
Casio, eftizen, Swatch, Doxa, Omegă ofigmaie 
Și demis, Cellin, Dilon neoriginale, ceasuri de 
perete, masă orețuri 50. (X 3.0
dabile. Tel. 0720/211422.
• faM dMfet panificație preț 12 milioane lei. 
Tel. 0726*216099.
• vând refeesfaSOODOG lei, bocanci schi nr. 42, 
508000 lei, haină de piele lungă bărbătească 
52 «UDO fel teiul nrgociaBif Tel 213053.

• âmiâdiuisirir epro:u5 osmel i 
profesionale angajează agent vânzări cU 
domidlîul în județul Hunedoara, minimum 
studii medii, permis conducere cats, auto
turism propriu CV prinfax 0251/411919, tel 
0723/614976.

—-uV' it om Oev 3 doresc să cunosc 
od5arm»p <r ăsătorif. Te 0721/170245 
• tânăr Xf ani, zodia Pești doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă apropiate, centra prietenie <te 
lungă auraia. posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
Tel. 0743/864467.

Prestări servicii (72)
• . 4 te-mn montaj faanță, gresie,
marmură, parchet melaminat, rașchetat 
pai cnut, >, zugrăvii, șape, terwjreli. Tel.
0724*410910
• dMureâ*anl croitoreasă 11 ani vechime, cu 
n-jndcapgt.nldoresc să lucrezi) tfomaiiusau 
alte servicii stecific feminine. Rog seriozitate. 
Deva, Al Plopilor, bl. >32. ap. 1,
• efectuai transpari marfă Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
ma> imun, 06 to ie. Țel 07* 20521.
• efectuez UreaueH arfă, local și interurba- 
cu autoutilitară de 32 tone util. Duba este 
- «uri ți Msiondere pentru confecții. fitX 
240,h 23CL Tel.229611.0740/953297.
• merite — . orice nivel le nregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057.

•SC Agro Company SRL Deva *r«ajează 
de urgente mecanic auto; ospătari. <te 
preferință bărbați; vânzători pentru 
magazinul alimentar din orașul Simeria; 

irsmai muncitor, temei și bărbați. 
Persoanele Interesate pot solicita zilnic 
•fton - itre rale 8 -45 la-tel. 
:254/2io8t>4 sau fa sediul societății din 
Devă str. Sântuhalm, nr. 123.

.1.
distribuita» proaiee alimentare pentru 
valea Jiului, ci <pe nțăti vânzări. Tfa. 
723950,0788/605685.

aut colaborată i serioși,
uns preț cu; ■ «ere de muncă, câștig nelimitat premii 1 ei. 

”722/375315

vâruăfoare pentru ma grain alinterttai în 
Deva ormații ui 0254/231000.

• «odoare da constracțu yajează 
dulgheri, zidari sau echipe de zidari. Relații 
la fel 2MK5. orale 7-15

stere bună, prețui
0727/773142.
• Vtad Dada 1310, albă, af 1998 27.0 km ri.’fc 
proprietar, preț 86 milioane lei negociabil. Tel. 
3254/2:7149 '26/698136
» vând Dada papuc, af 1997. benzină tra țlr u 
spate, 5 trepte, 1600 cmc, preț 1700 euro. Tel.

Auto străine (37)

_________ alb cu galben, vârste cca 7 ani. în
zona pa-cutui - casa dr. Peura G-oza Deva. 
Informații tel. 213476.
• gâfedfa canat asigurări sănătate oe numele 
ȚapuAlexandru,din Hațeg, Al. Centralei,nr. 1.Se

• pierdatMIkutie pe ană cj handicap pe 
numele Vița., Vasile Se declară nulă

1 mă astrahan nouă neagră și 
onl nouă maro; piese Lada noi, origi- 
iTelȘ^fiî.

• Vând Ifebw >ie blană naturală nurcă noi 
Import Itfa, model elegant, modem, gen 
mantou, doșat, mărime WitSteculaare maro 
roșea: și gr '■s1;Tel.G74W8785,
• vfaid palton, gecl Alain Delon, r blugi
căt,țașipanM)tilSN®tpanMleSihe;aproi® 
noîpșnțții ferft®bârtHți, prețurffaaitemStiși 
negociabile. Tel; 07207211422.
• vâ*ad rodie de mireasă model deosvbtt, alb 
cu bleu, mărimea 40 -'42, preț bun. TeL

77947

• tine are cunoștință de accidentele săvârșite 
de Gtodeanu Mihail este rugat să sune la o parte 
vătămată.Tel.0720, M.-asf,.

•IC Am Consulting SRL DCvă str. Gh. Barițiu, 
nr. 9, tel. 233432, fax 213846, angajează 
maistru în specialitatea construcții de mașini 
pentru postul șef WHpr șctBârie.i Condiții: 
. ecomai 1 sublngtne,- sau inginer, 
vechime minimum 5 ani, Prezentare CV până 
la daia <fe 25.02.2005. interviu in data de 
7.838066.
•recMate CMwdaiâ angajează 2 persoane 
serioase pentru sală Internet Informații la 
telefoanele 0741/111325,0254/749728.

sui tr saw inginer,

• vând Espero 1.5 DoHC af 1996, abs/ar iufi 
electric, alarmă 65.000 km. preț 4800 euro. Tel. 
0723/080903.
a vând Ford focus 1600 model iulie 2000 Tel 
214404.
• vând Foni Transit af 1986, motorină, 2500 cmc, 
pentru marfă, 4 trepte, preț 3000 euro. Tel. 
0726/756058.
• vândFortTransit, af 1986, motorină, 2500 cmc, 
pentru marfă, cutie cu 4 trepte, preț 3500 euro. 
Tel. 0720/323361, 0720/311751.
• vând Merodes Cobra 240 D,roșu, af 1978, RAR 
2006, stere foarte bună, preț 1950 euro, nego
ciabil. Tel. 072.>’Z!>S 992.
■ vâMTrabMtCwnbLTeL <740 454338

—_ g. îmi * m» j uMfeM ■ Dacă vrei cu edevăiai ce anunțul tău «A fie remarcat,
Eu If I £■ ^1 I I A 7 A B I Ere I încearcă variantele speciale contra c<»t.
I* » I II ■ ■ I ku ALEGE Șl COMPLETEZI 1MONLIL!

Camioane, remorci (39)

• vândamtonf atBtoui cu nac intone, 
braț telescopic rabatabil, neînmatriculat, preț 
n«>" -vl Tei. ’79248.0722/772477.

VARIANTEI!

Piese, accesorii (42)

• cunpăr o cutie de viteză hidramată 
(automată) pentru mașină marca Mercury - 
Villager, capacitate cilindrică 2960. Tel. 
0724*695176.

Vând case c

Cumpăr case, vile (14)

• cumpărând nouă. Tel. 215487.

• cală de vacanta, nstr cție 2002 D+P+E, 
stațiunea montană Straja. 7 camai dr' t 
date, 3 băi, 3 WC, sc 180 rnp, toate utilitățile, 
or etabilă turism etc. Tei 0723-3209 ÎS.

• . -re
mp, sk 
imediat preț 750 
0788/165703
• rifeMteerik itviiiMfeWfcjună eefiu-afâ, siaj 
imerior, conroiizăti pMdte balcon, mwi

rată xț;2500eun>.TeK745/3022«.
■ ganiMiă »na 22 Decembrie, decomandată, 
10 mp, contorizări, balcon are preț 850 
milioane lei. Tei 0788/165703.
•urgent garecnletă mare, 40 mp, deco
mandate; etaj 1, bucătărie foarte mare, 2 
balcoane, parenet ușă metalică rpa i 
baie îu vană preț 850 milioane fes. Te1 
0788/165704.
• Dorobanți decorrandatâ etaj 1, 
gresie, faianța, 610 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/693683,211021.

______ _ ..............’cr». SăfceSCU, 38 
>ie. faianță, modificată, ocupabilă 
preț 750 milioane lei negociabil Tel

• vând betemfeă preț UL50UOOOI cent aia 
termică Vaiilant, tiraj normal, 7 milioane lei, 
negociabil. Tel 1746/051821.
• vând avtor pantncație, 14 mp. pe gaz,
perfectă stere de funcționare, cărucior și fârgi, 
promoție. Tel <1720/323367, 95 751
• vând moâar eledric 220/380 V, 2 Kv/, pteț 15 
milioane lei Tel. 0724/410910.
• fand sanannom păioase SUP 21. preț 1500 
euro. negociabil. Tei. 0788*183309.
• fandâtam metalic SNA 500 x 2000, precizie și 
stere foarte bună Tel. («T7/191914.



sâmbătă, 19 februarie 2005 mm

0 Linie de bijuterii. Elizabeth Taylor ya 
lansa o linie de bijuterii, ce va conține in
clusiv articole în valoare de 1 milion do
lari. Ea se va ocupa personal de design.

PI Nuntă. Cântărețul Dieter Bohlen, care 
a făcut parte din grupul german Modern 
Talking, se va căsători cu Estefania, cu 
26 de ani mai tânără decât el, a anun
țat tatăl acesteia.

Nouă marinari
Pago Pago (MF) - Nouă 

marinari au fost dați dispă
ruți vineri în largul Insule
lor Samoa, la două zile după 
trecerea ciclonului Olaf, ți
nui dintre cele mai puter
nice Înregistrate în Pacific.

Doi din cei iiouă marinari fac 
parte din echipajul unei nave de 
pescuit care s-a scufundat la 150 
km nord de Samoa, în Oceanul 
Pacific, a anunțat purtătorul de 
cuvânt al Centrului de Coordo
nare a Operațiunilor de Salvare 
din Noua Zeelăndă.

Echipajul a abandonat nava și 
a urcat într-o barcă de salvare, 
în condițiile în care vântul avea 
viteza de 190 km/h și producea 
valuri de 15 m înălțime.

De altfel, proprietarul ameri
can al unei alte nave, cu un e-

Pamela Anderson, cenzurata
Beijing (MF) - Actrița Pa

mela Anderson a fost foarte 
supărată după ce autoritățile 
chineze au cenzurat poste- 
rele în care ea îndemna oa
menii să renunțe la blănuri.

Mariaj de 81 de ani
Londra (MF) - Doi britanici au fomat 

cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, 
uniunea lor durând 81 de ani. Istoricul 
Graham Lawrence a descoperit pe o pia
tră de mormânt acoperită de mușchi din 
Cwmbran, Țara Galilor, detalii despre ei.

Elizabeth Morgan s-a stins din viață la 
19 ianuarie 1891, la 105 ani și două zile. 
La acea dată, soțul ei, Thomas, avea 104 ani 
și 260 de zile. Cei doi aveau Împreună 209 
ani și 262 de zile, un record, cu atât mai 
mult cu cât durata de viață era mult mai 
mică in secolul trecut decât în prezent.

Thomas a murit in 29 ianuarie 1893, 
la 106 ani și 270 de zile și a fost înmor
mântat lângă cea cu care a fost căsătorit 
timp de 81 de ani și 260 de zile.

Guinness World Records a confirmat 
că Elizabeth și Thomas Morgan au repre
zentat cel mai în vârstă cuplu din lume.

Anderson, care este de multă 
vreme membră a unei organi-

Mlg nocenurat (Foto: EJ>A)

Dispare
S-a lungit cosmonautul

Londra (MF) - Cosmonautul rus Sali- 
jan Șaripov riscă să nu mai încapă in sca
unul navetei care îl va readuce pe Pământ; 
în cele patru luni petrecute până acum pe 
Stația Spațială Internațională a crescut în 
înălțime din cauza imponderabilității.

„In spat iu, coloana vertebrală își pier
de curbele naturale și corpul se alungeș
te”, a explicat Valeri Bogomolov, directo
rul Institutului de Probleme Medicale și 
Biologice din cadrul Academiei de Științe 
din Rusia. Pentru a rezolva problema, cos
monautul va purta un costum special, mai 
strâmt, cunoscut sub numele de Pinguin.

Joi a fost ultima zi pentru vânătoarea legală ci hăitași te Anglia
Londra (MF) - Circa 150 de 

echipaje au fost mobilizate 
joi pentru a marca ultima zi 
in care vânătoarea cu hăi- 
tași a fost legală în Anglia și 
Țara Galilor, a anunțat 
Countryside Alliance, influ
enta asociație de apărare a 
drepturilor vânătorilor.

Zeci de mii de persoane sunt 
așteptate în acest weekend pen
tru a-și manifesta împotrivirea 
față de interdicția care a intrat 
în vigoare.

Tim Bonner, purtător de cu
vânt al Asociației, a declarat că 
vânătorii, dar și numeroși su
porteri, urmează să se reunească 
pentru a-și exprima protestul 
față de dispariția unei tradiții 
străvechi.

„Această lege este atât de 
proastă! Ea este respinsă de toți 
cei care știu despre ce e vorba”, 
a adăugat Bonner, precizând că 

dați dispăruți 
chipaj de șapte persoane, a anun
țat autoritățile Că nu a mai re
ușit să ia legătura cu vasul de 
miercuri.

Noua Zeelaridă a fost solicita
tă să participe la operațiunile de 
căutare din cauza mijloacelor li
mitate de care dispun statele in
sulare din Pacific. Două avioane 
neo-zeelandeze Orion și un avion 
american Hercules participă la 
operațiuni. Bărci de salvare și 
aparate de comunicație le-au fost 
aruncate unora dintre marinarii 
găsiți. Navele de pescuit aflate 
în zonă au primit ordinul de a 
ajuta echipajele în dificultate.

Pe Insula Ta’u, vântul a smuls 
acoperișurile caselor, iar alimen
tarea cu electricitate va fi relua
tă abia peste circa trei săptă
mâni. Ciclonul Olaf se îndrepta 
ieri spre Insulele Cook.

zații de protecție a animale
lor, ar fi apărut în poster goală 
de la talie în sus, acoperită doar 
de propriile-i brațe, alături de 
îndemnul „Give Fur the Cold 
Shoulder”.

Guvernul Chinei a cenzurat 
posterul, astfel că, în varianta 
din această țară, actriței nu l se 
vede decât capul.

„Autoritățile au înțeles pe dos 
mesajul. După ce am văzut ma
teriale de la fermele din China, 
cu animale crescute pentru bla
nă țipând și zvârcolindu-se In a- 
gonie când li se sucește gâtul, 
cred că fermele ar trebui cenzu
rate, nu oamenii care denunță 
cruzimea”, a declarat ea..

Campania din Chină fiice 
parte din efoturile PETA (People 
for Ethical Treatment of Ani
mals) de a combate comerțul cu 
blănuri naturale care încep să 
aibă succes la noii îmbogățiți 
chinezi.

Grupul susține că această ța
ră a devenit, de asemenea, cel 
mai mare exportator de blănuri 
către Statele Unite.

Campaniile împotriva vânătoaril cu băRașI au avut succes. <Foto: epaj

vânătorii sunt hotărâți „să-i tes-
teze limitele”.

Legea a apărut ca rezultat al 
mai multori ani de campanie îm
potriva vânătorii de vulpi sau a

oricărei alte forme de vânătoare 
cu hăitași - ce face parte din via
ța hritanicilor de secole - protes
tatarii catalogând-o drept crudă 
și inumană.

Țara Galilor
Bonner a explicat că legea are 

numeroase puncte slabe. „într-o 
anumită măsură, încă se mai 
poate vâna vulpea, nu mai poți 
vâna iepurele sălbatic, dar poți 
vâna iepurele domestic...”, a 
spus el.

Mai mulți vânători pe cai și 
suporteri s-au adunat, în pofida 
ploii, ia Hullavington (Wiltshire, 
sud-vest), pentru a participa la 
vânătoarea cu câini a Ducelui de 
Beaufort.

„Este o zi tristă pentru țară”, 
a comentat Mike Hibbard, pre
ședinte al suporterilor vânătorii 
eu câini, el îhsuși un practicant 
al acestei activități. „Interdicția 
nici măcar nu va fi in folosul 
vulpilor, ele vor dispărea progre
siv”, a apreciat el.

„Ne-am trimis trupele în Irak 
pentru a apăra democrația, dar 
se pare că nu o avem nici aici, 
în Marea Britanie”, a declarat un 
participant la vânătoare.

Zâmbete de polițist
Manila (MF) - Soțul președintei fili- 

pineze Gloria Arroyo a oferit, vineri, pro
teze dentare gratuite agenților de circula
ție din Manila, pentru ca aceștia că poată 
menține ordinea zâmbind.

„First Gentleman Foundation Inc.”, or
ganizație caritabilă patronată de Jose 
Miguel Arroyo, a donat două milioane de 
pesds (peste 36.000 de dolari) pentru cum
părarea de proteze dentare destinate* un
ui număr de 2.410 beneficiari, agenți de 
circulație și măturători de stradă. Pro
gramul a fost lansat în octombrie.
----------------------------------------------------------

0W

Londra (MF) - Apropiații 
prințului Charles au început 
să dezvăluie detalii privind 
căsătoria acestuia cu iubita 
lui, Camilla Parker Bowles.

de creatoarele de modă londo
neze Anna Valentine și Antonia 
Robinson, ce o îmbracă de câți
va ani. Pentru pălărie, l-a ales 
pe Philip Treacy, care a lucrat 
pentru Karl Lagerfeld.

. Verighetele yor fi realizate la 
atelierul bijutierului Wartski și 
vor fi din aur galez, de la mina 
Clogau St David, Bontddu. De 
aici e extras aurul de 22 carate din 
verighetele regale, din 1923.

Ceremonia civilă va avea loc 
la primăria din Windsor, și nu 
la castel, cum fusese anunțat 
inițial. Mirii ar fi preferat să se 
căsătorească la castel, însă acest 
lucru ar fi creat complicații,

VOJAMAl 
bAtrAn.'

deoarece o lege din 1994 le-ar fi 
dat dreptul și altor cupluri să se 
căsătorească în același loc.

The Sun susține că regina a 
fost foarte supărată când a aflat 
vestea, deoarece consideră că o 
căsătorie la primăria din locali
tate va elimina pentru totdeau
na și ultima rămășiță de mister 
.pe care o mai avea monarhia.

în fața celor 700 de invitați, Ca
milla va purta o rochie semnată


