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Vremea va fi rece, geroasă 
fite chiar, cu posibile precipitații.

3 * Ol "NOR
dimineața la prânz tear»

FM expert în sănătate!
Ai dureri de cap, vrei să-ți 

faci analizele sau trebuie să-ți 
cumperi medicamente? Soluția 
ta este “Cuvântul Liber”! DE 
CE? Pentru că noi arii lansat 
campania “Fii expert In 
sănătate!” Suntem ghidul tău

in domeniul SĂNĂTATE și iți oferim 
soluția pentru problemele tale medicale! în 
fiecare sâmbătă alege SĂNĂTATEA din pa
gina 6!

• Modernizare. Primăria Comunei Crișcior 
în colaborare cu primăriile din Blăjeni, 
Buceș și București au elaborat un proiect 
de modernizare a sediilor primăriilor în va
loare totală de aproximativ 20.003 de euro. 
Proiectul .va fi finalizat în perioada imediat 
următoare, (T.s.)

• Raportări fictiv*. Prefectul județului, 
Cristian Vladu, a declarat recent că la 
Orăștioara de Sus există mari,probleme 
privind aplicarea legilor fondului funciar. 
Deși s-a raportat că împroprietărirea oame
nilor s-a încheiat, la Ocoliș nici un cetățean 
nu a primit titlu de. proprietate. (V.N.)

Director schimbat
Petroșani (M.S.) - Directorul Teatrala! 

Dramatic I.D. Sîrbua fost schimbat ieri din 
funcție, printr-o hotărâre adoptată de consi
lierii județeni. Fostului director Dumitru 
Velea i se reproșează mai midie deficiențe 
manageriale constatate de o comisie de con
trol a CJ Hunedoara. Schimbarea din func
ție a prilejuit mai multe luări de poziție Sin 
partea consilierilor județeni. Gh. Pogeacu 
(PSD) a solicitat ca in asemenea situații sft 
fie ipvitat și cel în cauză, iar inttependen- 
tul Cosțel Avram a afirmat că ar fi dorit 
să-l schimbe pe Velea încă din anul 2002. 
Postul vacant va fi ocupat de un dimeter 
interimar ce va fi stabilit după consultări 
cu oamenii de cultură și cu reprezentanții 
partidelor politice din Valea Jiului.

K SO 22 Detenbri*.
W. 37 A
O (0254)211275

Cotele stabilite pentru funcțiile 
•concentrate in județul Hunedoara

în urma negocierilor la nivel central Intre reprezentanții 
alianței aflate la guvernare, PUR a obținut un scor 
destul.de apropiat pe al doilea clasat, PD.

UDMR

Gnfcfc Cu»4n<utfcer. sase FUR HunadaM

Acces interzis la conturi
■ Conturile bancare 
ale 38 de firme hune- 
dorene sunt blocate 
din cauza datoriilor.
Clara Păs

poprirea bancară. Din con
turile celor 38 de debitori 
hunedoreni ar trebui să se 
recupereze în total echivalen
tul în lei a aproximativ 4,2 
milioane de dolari.

.Datoriile existente la data

După cum se știe, de lâ 
data menționată, DGFTHune- 
doara a preluat gestionarea 
foșnirilor la sănătate, pensii 
șl șomaj, dar fără vechile de
bite, pe care AVAS hfoeareă 
acum să le recupereze”, au

Hunedoara sie căror conturi 
au fost blocate.

Printre acestea se află Asar 
Construct și Decebal - Deva,' 
Cilindrul. Piese Turnate. 
Pram Control și Prelucrări 
Mecanice - Călan, Corvin-

fiul JlIRCOK

Miliardul

de 1 ianuarie 2004 la diverse
le fonduri bugetare au fost 
preluate de către AVAS, iar 
acum această instituție a tre
cut la executarea lor sfiită.

Ieri s-a întrunit la IPM o 
comisie tehnică ce trebuia să 
avizeze un proiect neobișnu
it. CJ solicită aviz de mediu 
pentru asfaltarea Dealului 
Cetății, adică facilitarea trafi-

rea Cetății «c Aca
demia Română este in
transigent spune NU!

și anoastră, acesta ar distru
ge Rezervația naturală de pe 
Dealul Cetății”, declară Geor- 
geta Barabaș, director IPM.

Consiliul Județean susține 
proiectul propus, consi
derând, prin Mircea Moloț, 
președintele CJ, că „este vor
ba doar de reabilitarea dru
mului din spatele restauran
tului. Se reabilitează- doar 
parțial din drumul care duce 
spre vârf, până unde se 
poate realiza o par- #-^^| 
care pentru mașini”.

oului de persoane și gțjffoace 
auto pe teritoriul acesteia. 
Comisia, formată din repre
zentanți ai’ CJ, primăriei, 
DSP, pompierilor, ITM și mu
zeului. a stabilit că se poate 
trece la altă etapă. Această 
pentru că actele depuse de 
consiliu nu erau suficiente. 
„Comisia a fost uimită de 
solicitare, mai ales că. CJ, 
beneficiarul, n-a participat la 
discuții. Academia Română se 
opune vehement acestui pro
iect, pentru că. in opinia for

țOMitot-

discernământ a unor comp®- J 
nente vădit funcționale ale . 
instalațiilor de cale ferată, a ‘ 
unor echipamente stradale și | 
componente ale utilităților , 
publice încurajează distrage
rea și furtul acestora. Măsu
rile care vor fi luate pentru 
remedierea acestei situații 
încep eu amenzile și vor con
tinua cu anularea autoriza
țiilor de funcționare sau ur
mărirea penală. Până în pre
zent, în urma cercetărilor fă
cute, patru firme din muni
cipiul Hunedoara au fost a- | 
mendate, iar uneia i s-a oprit 
activitatea. <

destul.de


1

sâmbătă, 26 februarie 2006

1

d 
P 
d 
n 
a 
ti 
r 
z 
e 
a)

•Capturați. Locuitorii orașului Bagdad au 
capturat patru autori al unor atacuri împo
triva forțelor Irakiene înainte de sosirea tru
pelor Ministerului de interne. Localnicii i-au 
păzit până la sosirea forțelor Ministerului de 
Interne, la 22 februarie, iar poliția a fost în
tâmpinată cu aplauze și un mesaj de bunve- 
nit difuzat din turnul moscheii.

•Arestați. Liderul unei celule teroriste a- 
vând legături cu Iordanianul Abu Mussab al- 
Zaqawi, reprezentantul al-Qalda în Irak, a 
fost arestat la Baaquba, Irak. Mohammad 
Najm Ibrahim este considerat responsabil 
pentru decapitarea mal multor persoane șl 
comiterea a numeroase atacuri împotriva 
tortelor irakiene de securitate.

Kteț (MF) - Ministrul 
ucrainean al Apărării, 
Anatoli Hrițenko, s-a de
clarat îngrijorat de dis
pariția a două rachete 
antiaeriene și a unul 
sistem de lansare de la 
o bază navală din Cri- 
meea, echipamentele fi
ind probabil furate. In 
ziua dispariției armelor, 
gărzile au încercat teră 
succes să captureze do
uă persoane necunoscu
te pi tr ie HtsEprirae-. 
serii ta tteip ce tatonfio- 
nau-teKMtre ta depozi
tul ds'tarae.

j Dfisttwnt prorcicr
4 dtatete portufdtez, tege 

J Saritoaio, l-« desemnat

1 tarul general al Parti- 
dulta Socialist, ta ftmo- 
ția de premier ta țării.

4 Pariidta Socialist (PS), 
•1 âflOa cfioziție ta ulti- 
n mfiitelteai, a câștigat 
i) alegerile teghtafive c®- 
4 ganirate duminică, obțî- 
3nâttd 46% dintre voturi 

și as^terănțu-și astfel 
' majoritatea ta Parla- 

e mata. Socrates (34 ani) 
3 trebuie să formeze Gu

vernul, care urntoază să- 
j, și taceapă activitatea Ia 
q mijlocul lunii martie, 
h după publicarea rezulta
ți telor 

defini
tive.

l

Duba) (MF) - Secre- , 

tarul general al ONU, 
Kofi Annin, ă cerut 

. retragerea rilttarllor 

ilrienl din UBan pâni 
e> luna aprUle. averti- 
zând autoritățMe de 

la Damasc că, M caz 
toimr. membrii 

/ tanaMii de Securi

tate ONU ar putea 

lua masuri, relatează 

, AFKAnnra # cerut., - 
, Sidei sAretrafiâ.-rtifc 

tarii din Liban îhainte 

de luna aprilie/dat! 

ia care vâ prezenta 
un raport Consiliului 

de Securitate ir 

tor la aplicarea 
Rezoluției 1.5S9 de 

câtee autoritățile -re 

la Damasc', a infor

mat postul de tele
viziune Al-Arabiya. 
Potrivit postului de 

televiziune, car 

urma să difuzeT- ieri 

integral un interviu 

cu Kofi Annan, sec
retarul general ONU 

a avertizat ca „dacă 

Siria nu se va confor
ma rezoluției, Consil

iul de Securitate ar 

putea adopta anu-

■ mite măsuri".
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București (MF) - Președintele Comitetu
lui SUA pentru NATO, Bruce Jackson, a 
apreciat, feri, într-o întrevedere cu minis

trul apărării, Teodor Ata- 
nasiu, măsurile luate pentru 
reforma armatei române, se 
arată tatr-un comunicat 
MApN.

în document se arată că 
Jackson a evidențiat și an
gajamentul României la în
deplinirea misiunilor în tea
trele de operațiuni din Irak,. 
Afganistan și Balcani.

m timpul discuției eu mi- 
nirirul Atanasiu, oficialul 

că reforma insti-

Bruce Jackson

mffrwvnsi 
reiufiiia

Sub aripa Franței
■ Premierul Trlceanu 
intenționează să 
schimbe imaginea 
României în FranțaRomâniei în Franța

București (MF) - Oficiali 
români și francezi vor colabo
ra în perioada următoare, 
pentru a schimba imaginea 
României In Franța, afectată 
negativ de cazurile copiilor 
abandonați și ale cerșetorilor, 
a afirmat, ieri, premierul Că
lin Popescu Tăriceanu.

El s-a întâlnit, Ia Palatul 
ictoriai u ministrul francez 

de Ext-<n Michel Barnier, 
unul dintre subiectele discu
tate fiind modalitățile de Îm
bunătățire a imaginii Româ
niei în străinătate.

„Cu to?* că Imaginea Ro
mâniei p străinătate este in- 

' fluențată șl de factori pozitivi, 
mal sunt multe de Scut. Fo
rumul franco-romăn al perso
nalităților trebuie să depună 
eforturi în continuare pentru 
a promova imaginea Români
ei în concordanță cu realita
tea”, a spus premierul Tări
ceanu, ■

'I

:
i

american a mertțfonat 
tuțiilor militare din țara noastră a avut o 
contribuție substanțială la integrarea 
României în NATO.

Jackson a mai sublinieri: rolul pe care îl 
joacă România ta asigurarea .stabilității zo
nale, „în contextul creșterii importanței 
strategice a Mării Negre”, se mai arați ta 
comunicat.

■A'’ J

Cotidian editat de SC SRL
Deva, Str. 22 PuinrfiHe, «. J7 A 

«ren i'4'Vt'newl

!

lutriis de Securitate, in
ii formează pagina etectro- 

rtcă a agenției Interfax.
wUttnteteB cu atmțte- < 

~ ransformarea NATO, ' 
taelusiv extinderea- in-, 

, frastructurii sale mili
tare. Dacă NATO inten- 
ționează să afecteze inte
resele naționale a Ru
siei, Moscova va lua mă
suri pentru a-și asigura, 
securitatea. Evident, a-' 
cest lucru nu va fi opțiu
nea noastră”, a atras a- 
tenția oficialul rus.

De asemenea, respon
sabili ros a avertizat că 
schimbările politice din 
Georgia și Ucraina nu 
vor deveni o tendință a- 
plicabilă în restul țări
lor membre ale Comu
nități Statelor Indepen
dente (CSI). „Cred că es
te incorect să vorbim 
despre recentele schim
bări politice din Georgia 
și Ucraina ca de o ten
dință aplicabilă automat 
altor membre ale CSI”, 
a spus Ivanov.

Michel Barnier șl Călin Popescu Tăriceanu la Palatul Victoria
(Foto: EPA)

Călin Popescu Tăriceanu șl 
Michel Barnier au convenit, 
Ieri, ca cete două țări să con
tinue proiectele comune în 
domeniul combaterii corupți
ei și al reformei justiției, a 
economiei și a administrației. 

Intre România, și Franța 
sunt încheiate, în prezent, cir
ca 800 de proiecte de înfrățire 
între localități din cele două 
țări.

Forumul franco-român a 
fost lansat în septembrie 2003, 
fiind constituit din person
alități din cele două țări din 
domeniul politic, economic, 
cultural și sportiv.

Forumul, prezidat de fostul 
tenisman român Sie Năstase 
și de senatorul francez Henri 
Revol, are scopul să dezvolte 
relațiile dintre România și 
Franța.

■ Declarație comună 
SUA-Rusia în vederea 
colaborării pentru îm- 
bdn Lățirea securității 
nucleare

Bratislava (MF) - Statele 
Unite și Rusia s-au angajat, 
joi,, să sporească eforturile 
pentru • combaterea’ • teroris
mului nuclear, se .arată într-o 
declarație comună a celor doi

f

Fără vize?
Bratislava (MF) - Pre

ședintele american, 
George W. Bush, a pro
mis, joi, că va demara 
ptțvtuA rapid posibil ac- 

oKama pentru suprima
rea obligativității vize
lor pentru cetățenii Eu
ropei Centrate caro do
resc să viziteze Statele 
Unite, subliniind eă a- 
cest sistem este orelicvă 
a războiului roca.

„Dorim să facem acest 
lucru cât mal rapid posi
bil, nu doar pentru Slo
vacia, ci șl pentru alte 
state din Europa de 
Est”, a afirmat Bush, cu 
ocazia întrevederii cu 
premierul slovac, Miko
las Dzurinda.

Problema vizelor re- 
>zin in subiect deli

cat In cadru relațiilor 
dintre SUÂ și unii din
tre cei mai importanți 
aliați ai lor din Europa 
Centrală și Orientală, 
cum ar fi Polonia și Slo- 
vacia. Președintele ame
rican va trebui să ajun
gă la un acord cu Con- 
greșul pe această temă.»

L Wnucleară, atent vegheată
ritatea armelor nucleare și a 
materialelor de fisiune, pen
tru a ne asigura că nu există 
nici o posibilitate ca aseme
nea arme sau materiale să a- 
jungă In mâinile teroriștilor”, 
se arată în declarația preșe
dinților George W it și 
Vladimir Putin. , 

„Anunțăm astăzi intenția 
de a dezvolta și aprofunda a- 
ceastă coopware, cu scopga țte 
a spori securitatea inși Bțl 
lor nuclearo din țările noas
tre și, cu ajutorul prietenilor 
și aliaților noștri, a celor din 
Întreaga lume”, continuă 
comunicatul.

„în acest scop, Statele Unite 
și Rusia vor continua să spo
rească cooperarea în ceea ce 
privește capacitatea de reacție 
la un incident nuclear sau ra
diologie”, continuă documen
tul.

„Experți americani și ruși 
Vor colabora pentru a spori 
securitatea Ia instalațiile nu
cleare și a începe împreună 
consultări cu alte țări care au 
programe nucleare avansate”, 
se mai arată în comunicat.

Potrivit unui raport al CIA, 
din complexele nucleare ruse 
au fost furate foarte multe 
materiale, iar centralele nu
cleare din această țară sunt 
vulnerabile la atacuri teroris- 

(Foto: EPA) te.

președinți, George W. Bush și 
Vladimir Putin, publicată la 
Bratislava.

Cele două țări sunt de păre
re că securitatea instalațiilor 
nucleare trebuie „îmbunătăți
tă constant”, pentru a preveni 
tentativele de atacuri teroris
te.
imbuaatățjro conatanfă

„Avem o responsabilitate în 
plus ta ceea ce privește secu-

îl

Bush și Putin, mai apropiați ca niciodată

i

Iranul refuză negocierile cu SUA
Teheran (MF) Iranul a cel mai rău caz vom înre- 

respins ideea ca SUA să se , gistra un eșec”, a sublini- 
alăture negocierilor iniția
te de trei state europene în 
legătură cu programul nu
de»? iranian, apreciind că 
n îsemenea decizie ar con
duce ?a eșecul tratativelor.

_taa -j nu vede nici un 
moS -țf SUA s«®ariicipe 

la negdcieri”, a declarat 
Hamid Reza As fi purtă
torul de cuvânt at Minis
terului iranian de Externe.

„Drag americanii vor lua 
parte la negocieri, în cel 
mal bun caz nu vom ajun
ge ia nici o soluție, iar în

at oficialul iranian, în mo
mentul în care țările euro
pene se străduiesc să obți
nă sprijinul SITA pentru e- 
forturile diplomatice meni
te să obțină asigurări din 
partea Iranului că nu în
cearcă să producă bomba 
atomică. Germania, Franța 
și Marea Britanie negocia
ză, în prezent, eu Iranul 
pentru a încerca să convin
gă această țară să ofere ga
ranții obiective în legătură 
cu natura civilă a progra
mului său.

Traian Băsescu vrea ca românii 
sâ priceapă costurile Integrării

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu susține 
necesitatea ca instituțiile stat
ului să explice populației cos
turile pe care le presupune 
procesul de integrare a Româ
niei în UE, afirmând totodată 
că este nevoie de solidaritate 
pentru ca aderarea să fie un 
succes și de acceptarea măsu
rilor guvernamentale.

Șeful statului a susținut, 
ieri, un discurs, la un semi
nar organizat de Ministerul 
Integrării Europene, apreci
ind că, probabil, după această 
reuniune vor apărea, și în

România euro-sceptici.
Băsescu a menționat că a 

vrea în UE este una, iar a în
țelege ce înseamnă acest pro
ces este cu totul altceva. El a 
adăugat că proporția mare- în 
care românii susțin integra
rea în Uniunea Europeană de
monstrează că vor să ajungă 
cât mai repede acolo unde le 
rate locul, dafe ra marea pro
blemă este că nu știu ce în
seamnă acest proces/ -

ȘefUl stafafai a apreciat că 
integrarea nu ee poate realiza 
fără solidaritatea întregii na
țiuni în jurii Joestui obiectiv.
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• Mort în autoturism. Un bărbat ae 58 de 
ani, din Hațeg, a fost găsit mort pe DN 66, 
în fața unei stații PECO, în autoturismul pro
prietate, la volanul căruia se afla. Nu sunt 
suspiciuni de cojnfterea vreunei fapte 
penale, iar polițiștii efectuează Cercetări pen
tru luarea măsurilor legale. (V.N.)

• Șezătoarea copiilor, La Palatul Copiilor 
din Deva are loc astăzi concursul 
„Șezătoarea... pe la noi, pe la români'’. Par
ticipă elevi de la Cluburile Copiilor din Brad, 
Orăștie, Deva, Hunedoara, Hațeg, Petroșani, 
Petri la, Lupenl, Vulcan. Echipajele, formate 
din cinci copil, trebuie să prezinte obiceiuri și 
tradiții din șezătoare (torsul, depănatul, 
cusutul, tricotatul, țesutul). (R.I.)

THERIU Sn«M

Povestea fiului lui Țiriac, care din trafi
cant d** droguri s-a transformat într-un 
biet consumator, pentru ca apoi să apară 

în fața mulțimii nevinovat, se dovedește a 
fi mult mai încurcată decât s-a vrut să 
pară- Și asta după ce au apărut o serie de 
dezvăluiri oft ind dispariția unor de 
la dosar. Probi care ăr fi demonstrat că 
fiul lui flriac tâte Înîr-adevăr traficant de 
droguri. Rezultâtel: un scandal de procorții 
în Justiția româjă.

K Iu știu câ de mult reușește. Țiriac 
senior, șunci când își zburlește 

musteața, să rt convingă că totul este o 
înscenare. Mai ales când, în acest caz, s- 
au rostit numegrele de personaje (printre 
căre și lliescujcare au intervenit pe lângă 

■procur» feȘi rt'înțeleg de ce marele fon 
este’deftShjat fapttd că ministrul justiției 
dorește să afladevărul.

"Tocmai deiceea cred că Țiriac se 
I teme ca 11 cumva ancheta să scoată 

la iveală modu rușinos în care Justiția, 
manevrată de I itere, se ploconea în față 

că, și pentru el Româ- 
,rtă ca orice

T
lui. Și să înțelefcm
nia este țara înlare se compoi 
balcanic bogat. Convins că legea este 
făcută ca să fie plicată numai săracilor.

t-l

A.

j 330 de falimente, o 
fost declanșată anul 
condițiile în oare în 

anul 2000 in
stituția noas
tră avea ce
reri de des
chidere a pro
cedurii de fa- 

Rusan lifuent doar la 
trei agenți 

dosare de faliment, aflate la.,, economici din. județ, 
finele anului trecut pe rolul : prin aceste măsuri coerci

■ Peste 300 ae cereri 
de declanșare a pr 
durii de faliment au 
fost Întocmite 
finanțe.

tribunalului, valoarea obliga- tive am reușit ca 56% din 
■țiilor restante fată de buge- totalul încasărilor la bugetul 
.tS stâfiasi este*dn aprăxr-'staftiluî să”se reașeze pun 
mativ 2500 «te miliarde de lei executare silită. Sfera obiec

tulul de activitate a firmelor 
intrate în faliment este de la 
comerțul cu amănuntul, la 
societăți de proiectare sau 
pază și până la industria 
grea”, a declarat Vasile 
Rusan, directorul Direcției 
Generale a Finanțelor Publice 
Hunedoara.

Angaiati amanintati
Activitatea de a te duce să 

strângi banii de la contribua
bilii rău-platnici este una 
„ingrată" și riscantă. „Aces-

existat amenințări la adresa 
colegilor mei care au făcut 
executări silite.

Anul trecut, cineva a spai 
cu un obiect contondent, 
mașina directorului adjunct 
al Direcției de Control Fiscal 
Hunedoara. Alții au primit 
telefoane de amenințare. Nu 
a fost cea mai ușoară misiune 
de îndeplinit. E bine însă că 
s-a ajuns la o conformare vo
luntară a celor rău-platnici în 
privința achitării datoriilor

te acțiuni ale noastre au de- *Rusân, 
ranjat foarte multă lume. Au

ui tare*. tțis pu j Vașile 
■tfasan," directorul’ DGFP 
Hunedoara.

"Prefectul se crede prim-secretar"
■ Prefectul județului 
Hunedoara a fost aver
tizat Se lase deoparte 
răzouiul cu directorii.

Deva - RăZL iul mediatic 
dintre parlamentarii B8D de 
Hunedoara- și prefectul 

.Cristian Vladu, a" 
.cote. După ce, cu 

e în urmă, prefectul

județului 
atins noi 
câteva zHS

legi privind calomnia”, ieri, 
deputatul loan Timiș a spus: 
„îl previn pentru iltima oară
pe prefect să lase, ‘tec arțe 
războiul cu directorii insti
tuțiilor deconcentrate, pentru 
că este ilegal ceea ce face. Eu 
pot să merg la ministrul 
Administrației și Internelor 
cu documente și să cer schim
barea lui. Trebuie să lase 
deoparte vendeta și hărțuiala 
politică”. Legat de acest 
subiect, deputatul huhedo-

acordate de lege și că se con
fruntă cu prefectul județului 
Hunedoara, Cristian Vladu 

intr-o oățălie 
politică.

„De fapt, 
aproape în
treaga activi
tate a prefectu-

tean a mai precizat că nu a 
spunea că • „îl avertizez pe dorit acest război, că dorește 
®miș că In România există și gă-șî exercite drepturile

Patru miliarde de lei 
la buget

Deva (M.S.) - Consiliul 
Județean Hunedoara a 
respins ieri solicitarea soci
etății Ispat Siderurgica SA 
pentru scutirea de plata 
impozitelor, datorate bugetu
lui județean. Valoarea su
melor este de 4,04 miliarde 
lei. Consilierii au arătat că 
societatea în cauză nu a 
prezentat nici un document 
din care să rezulte că se află 
în imposibilitatea achitării 
restanțelor către bugetul 
județean. Solicitarea Ispat 
Siderurgica s-a prevalat de 
ordonanța care reglementează 
privatizarea fostului combi
nat din Hunedoara. în docu
ment se arată că noul pro
prietar beneficiază de scu
tirea totală a obligațiilor față 
de bugetele locale, la data 
transferului dreptului de pro
prietate. Reprezentanții CJ au 
precizat Insă că legea prevede 
că autoritățile locale nu sunt 
obligate să acorue înlesnirile 
la plată.

loan Timiș lui este în 
afara legii, 

încearcă să facă mai mult 
decât un baron local și se 
crede ca un fost prim-secre
tar, stăpân pe bunuri și 
sufletele oamenilor”, a mai 
spus loan Timiș.

Deva (U.S.) - Bibliote
ca județeană se. va muta 
într-un alt spațiu ce va fi 
achiziționat de Consiliul 
Județean Hunedoara, 
potrivit unei hotărâri 
adoptate ieri de con
silieri. O comisie va eva
lua noul spațiu și va 
propune un preț de 
achiziție. Consilierii 
susțin că mutarea bi
bliotecii este necesară 
deoarece actualul spațiu 
al acesteia urmează să 
fie ocupat de £3J Hune
doara.
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□(rotam)

ACASĂ
530 Powștiri adevărata 

(reluare)

•i 
f
i
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I
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I
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! 1100

KOOVhța unul eomtotola- 

□ tor .(dramă, SUA 2002), 
Cu: William H. Macy, 
Helen Mirren, Kyra

ANTENA 1 PRIMA TV PRO CINEMA

930 Jurate TVR Sport 
Meteo

MSMtvtșitaM
IM Stecteâuîîîni 

11:15 Justiție mRreră. Cu:
□ Karri Turner, Steven 

Culp, Tracey Needham,

HONXfa Wf* SwfWl 
de acțiune de succes, cu 

oameni In uniformă, 
care rtitoM situații Urn

ită, utilizând cea mai 
importer® armă din 
lurnt: iustitis.

1M5 FOtixJlhteă. Meci din 

Campionatul Național
1400 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

14:15 Lama In are trăim 
18.15 Pă oro ImmeNt 
1530 O vedetă popularii 
1700 Dincolo da hartă 
1731 lata cu Bonnie 
IteOOT

1900 Jurnalul TVR Sport

700 Doctoral rte 
□(reluare)

800 Uretate Mx paatflă
830 Daaane animata: Piere 
in«te ratațfor

> B0DIMRI nlmawb^- 
Qblade, episodul 38

‘ 930 Dtoane aMnatar Tom
■raâl ’ te#Jlnya JpISOCM

730 Aventuri ta vacanță

n

i
i

HaSTTlCu: Glna^br^ 

ras, Victoria Pratt 
10t25 laMm 1M (reluare) 
1050 Dinartia Campionilor 

(reluare) 

1100 Ud Magazin 
1130 Promotor. Cu Roxana 

Cidtulescu 

12:15 Magazin UCL (prima 

ediție) 
1250 Știrile ProlV 

1300 Fericta cu buzunarele
□goate (comedie, SUA 

1982). Cu: Dkk Van 

Dyke, Marietta Hartley 
1500 h.iri (aventuri, SUA

(31985). Cu: Mary Beth 
1700 Spion flrt voie (come- 

radie, SUA 1991)

1000 Cm de pteM 
1030 Roate de rereevă 
1100 BltatU lan (aventuri, 

□SUA 2002). Cu: Dean 
Caln, Corbin Bernsen 

1300 Știri 

13:15 FamlBa mea mare |l
Bgracaead (episodul 7 - 

ultimul tpltcxO- Cu: Nla 

Vardalos, Steven Eck- 
hokft, Michael Constan
tine, Lalnta Kazan 

1305 Divertisment: GoniaS 
(prima parte)

1 «30 JMVarii Vrateul 
□(western, SUA 2003).
, Cu: Tom Berengor, Pal 

O'Meara, Amy Carton.
' Suntem soro sfârșitul

1 
X 
t
I

f 
I
1

T. 
’L. 
t
I 
I

Berenger, Pater *

*

. 1835 SMto Sportive 

; 1900 Știrile ProTV. S|

Rq^fownturi,. |
4

t â<
I
i

f

i

Dfltilaag (aventuri, ’

if

-f

I '

r«
-i.

1998). Cu:
... .u*Mm 

Stuart, Claud* 
Regia Jean-Danlel 

Verhaeghe. Aventuri, 
Iove stejâ ecranizare a 
tunoscuteui roman cu 

' L tăcelaji nume de Stend
hal.

.□coproducție, 1998). Cu: 
Carole Bouquet, Kim 
Rossi Stuai Claude 

i Rich. Regla Jean-Danlel 
Verhaeghe 

ta®JumaM TVR Sport 
'J'„Meteo

Sport

Sedgwkk
73 Hal AmM (animație, 
□SUA MXS)

150 tat Food (comedie, 
□Australa, 2003) 

1020 Vânătorul (to rterauri
□ (■venturi, 

28»)
1155 Anlw

□ SUA 
Baker, Claire Danes

1330 lira CrofE Tomb
H Raider (acțiune, SUA 

M01)

15:15 Cum Meokflul (dramă, 
□5UA 2003). Cu: Tobey

■ Maguire, Jeff Bridges, 
Chris Codper, Elizabeth 

Banks, Gary Stevens. 
Regie: Gary Ross 

1735 Ușuraticul (comedie, 
□SUA 2001). Cu: Jack 

SSik. Gwyneth Pal- 

tow
3foGfateEMrtm - Ito 
□tom Las Vegas. Con

cert, SUA 2003

70OCtite(feldll
730 tomuitoiuî
800
830 
ftOO Universul cunoaștort 

1000 Itoini* |l teteglH 
1030 Stok* parau Europa

)

Regie: John Beli 
GraemeCampbell

■ ftOOfti leMiaMniikM
' ’«MMM»
! 1030ta«dtotil»lowdetil

1355 Acum este.. 
1400 Tătetatam.

draguatao mea. Prezintă 

Alexandra Velniduc, 
Dansând ta ...lamă. 
Realizator Ovldlu , 
Dumitru

K JQDri g KXS MB 
SataiMM (comedii, 

1993), Cu: Cary Elwes,) , 
Ich ItaMARoger ' 

’ Rees, Amy Yasbeck, 
j Dave ChappeHe, Tracey ' 

.Ullman.
Iî!mndteate MtmuM 

gHacțlurie, SUA 1990). 

i ;Cu: Jean-Claude Van 
- Damme, Robert Gull- 
, i.laume, Cynthia Gtob, 

'George Dickerson, Art 
’-LaFteur

fifth, ChazzPalmln-

f

feri, Michael Madsen, 

Chris Penn, Treat

1500 Aventuri ti AMta 

1605 Jumtoil TVR. Știri,

Mort meteo

1700'Via sacra. Cart* șl rugă 
- prezentarea Mănăstirii 
Mlrefield din Anglia.

111» IMI MM 
»0BiwnriAla. Cu: 
aAMMMatat,lWor 

nowtni npoir otn 
1230 tauri Șl teMNtilUIMI 
1300 The «Muu 3 

bucătari. Moctofitete de ’ 
preparata? se iau 3 '

Ducăte h vârstă de >
Km 21 ani, super *

Iți ta food design <
la Londra. îl trimiți la i 

piață să cumpere xn* > 
dlentele, Cod.

1330 Cupe kador la fatal > 
1530 Vedrta la măturii
1630 Schimb da mame 
1800 tara. MMI: SIMa !

Moda '
190OMonlci ‘

»
i
I

038 Daryl (aventuri, SUA 
ilaJ985). Cu: Mary Beth 

, ,7îtaurt, Michael Mckean, 

i t'lBarret Oliver 
23^hchtoaiM InfmuU 

Siacțtarie, Statele Unite 

. v.., ale Americfi, 1990). Cu: 
' - Jean-Claude Van 

'Damme
400 Feridre cu buzunarele 

«((comedfe,- Statele 

. Unite ale Ameridi,
. . J982J. Cu: Dick Van 

Tyke Mariette Hartiey, 
G< «rgeCoe

putere! Cei petal mem
brii Hat Squad, o echfoă 

a poRțfol db

(retaare)

t

Concurs

9:Joey 
vis 2. Cu: Matt 

..PauloCos- 
'Ora De Matteo 

M Doar un sărat (come- 
Odle, SUA 2002). Cu: 

, Ron Eldard, 
.KyraSedgwick, Marisa 

"'Tomei, Teye Diggs, 
f 'legk Fisher Stevens. 

fjAtnselasau a nu 
â^Msmanuivtator 

•:^tiiri1ler, SUA 2003). Cu: 

gai 'reeman, 
Thomas Jane, Jason 

MMțeft Damian Lmfe 
jom Sizemore.

'£» Auto Foors 

(f «(biografic. SUA 2002). 

. Cu: GregKinnear, 
JWillem Dafoe, Maria 
ibello, Ron Leibman, 
^Wilson. Regia: Paul 

KM SMhul (acțiune, SUA 

1320061). Cu: Steven Sea
gal, Sherman 

Augustus

•Xî

Si

i 
I 
I.

a:
?'r3 , •

I

I
I
l
I
I

- I
I

J
I ,

fpMWMilț 
Wfl mrtto 

âtau Cwona 
puterii 

236» fll noștri (dramă, SUA
IȘ.1996). Cu: Julle 

Andrews, Ann-Magito
I ' ’ Hugh Grant Regia John 
irf Emnan. Un tânăr bolnav 

Wtoe SIDA este pe moarte.
- fobitd lui hotărăște să-l 

, 5tiud acasă, la mama Iul 
b^tore nu acceptă viața 

, ^e care o ducea fiul ei 

iweii pentru a-i topăca ta

13& Concert Muzkz to

‘ maxim 
s ' tomiurl ta AMa (relu-

AisFantomaie Dunării 
țirluani) 

tita Pericol dn 

tpa^i
530 Expres W. Emisiune 

!■ ifn 11 i n ii, inTormaova

I - BJ wBXc EwFflf AnWBilCa 
' Rivera, Jorga Sainas 

13:15 Răzbunarea, Cu: 
□Gabriela Spanie, Josă 

Angel Llamas. Maria 
Helena DOering, Orlan
do Miguel 

14:15 PWasMMlci. 
1530 Iubirea ma*, păcatul.

□ Cu: Yadhlra Carillo, Ser
gio Sendel 

1630 Pădurea blestemată.

13 Cu: Gabriel Soto, 
Adamari Ldpez 

1730 PoMftiri adevărate 
i755 Vremea de acari , 

18:10 Ghana»

ao dt». wtm WcOO Eroii 
Iul KMyM 1138 Apropo de... 

mediate 1230 Documentar 
Povestite Uk ginți (r) 1255 

x ..... tefeta 13:10 

te Casa AM « 1355
Apropo da.„ d 1400 

kstrim Tivi 1438 Redesco
perirea lumA 1831) DeMfeMă 
România 1fi0OVIsuri«nari- 
cane 1655 Apropo de.. Ume 

1700 Vecinii (comode, 
SUA 1989) 1900 In Jurul 

lumii 2000 Căritorie cu repe
tiție (comedie, Romlnta 

1985) 2200 Sub pământ SRL 
2300 Oz - închisoarea federa

lă. 0000 Căritorie cu rapedtie

dbUtiMMHataMb
1130-12 .OOEmtsiune diver

tisment Verile de Paris 

12.00-13.00 Emisiune: O 

femele de nota 10

EUROSPORT

Christian

vl 
ID fiecare 

eăptămână la o ora de 

tuspens, într-o emisiune 

arăta 
fețăa 

‘SX
tote 1^1

ftlh kinalUtoa.
BCu: Corina DfrilM, 

Jru Papadopol,

930 tatak Top 24. 
1000 Bota

. zna Zăvoranu, 
•lance Neagu, Turle

MHce Olshans-

I 
I •

I

!

j U (David Morse) a fost 
iq dintre cei mal buni 

Afectivi a| forței 

polițienești din
, : Philadelphia.

100 Focus 

toMFdKiato
..-acțiune Christian 

Sabbagh vă a^eaptă In 
. ilecare săptămână la o 
-litra de suspans, 

- Iitr-o emisiune 

: care vă va arăta 
adevărata față a

' meseriei de poli^st

-

r
i
i 
i 
t
I 
i

I
I

s
I

' Darie, Anca Pahdrea, 

Vlad Rădescu, Tora 
Vasilescu, Dan Bor- 
deianu

KBOOocoietl cupfoer. Cu: ]

□Murilo Benictoi Maitana { 

J Kimenes, Marcello 
jSSȘovaw, Osmar Prado, ■ \

I;
<

Cu: Norids Batiste, 
’ juan Pablo Raba, Kiara,

Hilda Abrafamz, Dora a 
. Mazzone, Saâi Marin, î 

Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo i 

todrigi«>7 Mayra Ale- 
^tendra

MBfDMnUt Cu: Natalia 
. SOreiro, Soledad Slhreyra,

Daniel Fanego, Daniel 
Kuzniecka

1WB Săritei a «Murite: 
Canteanatete Mondi

al ■ Ctasterf 
Tenta Turnul mas- 

jcuhdeteDubai
20!QWm CiWMtonitete 

Mondakkceig^,

21ri| Ținta Turneul feminin 

de fee Doha, Qertar 

1 224 AMafeConcate da

.1.
Magazinul YOZ 

K Stirt trifoa speddâ

1 1
1 î

*I

1

î

JT

»■

’ j.
I

-i

ACASĂ RO CINEMA

mb dai 
ta'rnrnfeitl m* rom

tTVR 2 (reluare)

i.-1

PRIMA TV
70QUrtanul
830 Desma
□ Disney 

930 JianiU TVR Sport

Meteo 
9:45 Debut 50 Plus Prezin’ 

ton Besoiu. Realizator 
Dorin Munteanu (TVR 
Timișoara) 

1005 0rtroat2007 Realizator 
Gabriel Guraiu

1105 Mafo sahtiii Magazin 

de informare și educare
1300 Agenda poâtkă 

Comentator politic losif 
Boda. Moderator Moni
ca Ghiurco

1400 Jurnal TVR Sport

M
14:15 Dtaurtz SRL Supermar

ket de divertisment 
Proaspătul "patron'Dan 
Bitțman alege prin con

curs VIP-uri, pentru a 
vinde cele măi bune 

momente artistice.
16:15 TraveflngOrcular 
17:15 Team foltforic 

1850 Trage* Loto 6/49 și
Noroc Omologarea 

1900 JumaUWR Sport

ZmOtaalnpriulid 

:, jgltam (dramă, SUA 

.1964) Cu: Sophia Loren,
I Stephen. Boyd, Sir Alec, 

Guinness, James 
Maron, Christopher

Bp- Ptammer. fflm istoric de 

aventwl o grandioasă 
poveste deșpre onoare, 
virtute, putere și 
corupție-

toM rabdWRSport 

Meteo
’M5 Măritor aoto

I maU (pofofot SUA 
1998) Cu: Nicholas Tur- 

turro. Tom Statnore, 
Debi Mazar, 
Abe Vigoda, «fo Bak- 

• * ■ er Hali.
100 Există ntoeii? (SUA 
H2003)

1 
r

t

•i

£
i

•;î:

t

Ș 
■t 

■ 5

230 Ond tema tfe culturi
200 Jianatai TVR (R) Sport 

Meteo
300 QudadB pentru 

(JadMăr (dramă, Statele 
Unite ale Ameridi, 
1997)

'a

7S0 Paznicul muntelui de 

aur (aventură, SIM, 
1986)

esene animate Plane- 

rooopior
900 Desenea animare Bey- 

EJ blade
930 Desene animate Tom șl 
□Jerry

955 Dinastia Campionifor 

1000 Provost 
1100 Parte de carte Realiza

tor Cristian Tabără 
1200 Profeții despre trecut 

Cu Silviu Burcan 
Știrile PRO TV 

BucătăriaU Radu 

Emisune de artă culi
nară, etnografie și fol
clor prezentată de Radu 

Anton Roman 
1330 Ciocnirea titanilor 

H (aventură fantastică, 
Anglia, 1 381)

1600 Apropo TV 
1700 Robin Hood-Bărbați to 

□izmene (comedie, SUA 

1993) Cu: Caiy Elwes. 
Richard Lewis

1855 Știrile sportive 

1900 Știrile ProlV Sport

2fi30Vac»ița
ManHImv

2100 Seamda fatală 
□(acțiune, SUA 1995) .

Cu: Chrisum* < >am- 
bert John Lon*. Joan 

- Chen. Paul fedrv ste 

tm faimos om de afaceri 
smericancăruai se 

’rdWtakal viața' 

utoomwjitt 
ilălto .. sforari în 

Japonia. In drop ce-și 

’ petrecea seara lntr-un 
. ' bar japonez, o 

tolănește pe Krina, o 
1 foarte frumoa& dăr 

misterioasă femeie. 
Atras de farmecul ei 
irezistibil, Paul reușește 

s-o cucerească pe Kari- 
na și Iși petrece noaptea 

cuee.
OMPremfle
’. Ok» Numărătoarea 

inversă
1:15 fartală
□(acțiune, SUA 1995) 

(reluare)

ț

700 Loncurs Interactiv 
800 Program di tanc 

armate 
830Mlstinte<Mb 

930 Desene animal 
t0 101 dalmațlenl.

Pongo, Perdita șl cei 15 
cățeluși ai lor trăiesc lă 
ferma soffio' Dearty, 
Roger si Anita. Lude, 
Roiy $i Cadpig și ceilalți 
cățeluș.' se distrează 

Kpiorana rocui și racan- 
du-și prieteni printre 
animale din toate speci
ile, de toate mărimile și 
formele.

1000 Rmon și Pumbaa (relu- 
O are)

1030 HMegarde (comedie, 
(3 Australia, 2Q01) Cu: 

Richard E. Grant, Tom 
Long, Tara Morice

1230 GeitiaB Divertisment 

Partea a doua
1500 DumMa t) femIBe Cu: 

Mihaela Rădulescu 
1&40 7 zfie Cu: Vald Petee- 

anu
1900 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

®0O Edward MBH-tte-fbar- 
rafece (Fantastic, SUA 

1990) Cu: Johnny 

Depp, Winona 
Ryder, Dianne Wiest, 
Kathy Baker

WB Vedete la
HoOywood: Renee Zeil-

7

>

i

«o r* Bel2(Aven- 

, fi iri, Olanda, 2003) 
1000 Joey Episodul 9 *• Joey

Sfi fata din vis 2 Cu: 
Matt Leblanc, Paulo 

Costanzo, Drea De 
Matteo 

1035 Epoca de Gheață (Ani- 

jgmație. SUA 2002) Voci: '
Ray Romano 

11:55 Prima dragoste
, □(Romantic, SUA 2002) 

1335 Britney Spears - Live at 
Onyx Hotel Concert 
Anglia, 2004 

15:10 Cangural Jack (Aven- 

gituri, SUA 2003) 
ou a femur 'Comedie, 
.fi U.2003)

îa (Acțiune, SUA 2003) 
Cu: Martin Lawrence,

Am? n* as a
Emisiune de diverts^

,i- 1998) Cu: Daniel 
m iikaElemak, 

: Rkhatti Tyso, Ti»y
Todd, Jeff Vagher, 
Steve Franken. De la o 

, bază militară americană 

din Nordul Afnor ste 
forat prototipul unei 
arme sofisticate, cunos- 

- sulă sub numele de
* Pandora " Experimen- 

,latului agent m, John 
lacy, II revine difcfta 
tesuni <feareo4>era 
r-rttei mă din 

t inite implor. In 

temerara acțitinfe el iți 
iscă nu numai viața sa, 

‘ dar șl pe cea a logodni

cei.
10# Dragoste cu 
fi flăbădăi (comedie 

romantică)

MS0 Drumd spre pierzanie 
□(Dramă, SUA 2002) Cu: 

: Tom Hanks, Paul New
man, Jennifer Jason 
Leigh, Jude Law, Cia- 
te- Hinds. Poate un om 
lire un ucigaș cu sân-

Ăi rece dar, tn același 

Imp. un tată și un soț. 
• r p devotat?

.1

■?.

. . ^ Freranan, Chris Rock, 
GregKinnear, Crispin 

Glover >
ZJ6B Sub(râmfcrt SJU-

u

Ef Episodul 40: înmor

mântarea Lisei Cu: Peter 
Krause, Michael Hall, 
Frances Conroy, Lauren 
Ambrose

0S0 Medul cel mare
S (Dramă, SUA 

2001) Cu: Vmnie 

Jones, Jason Statham, 
David Kelly, David 
Hemmings

700 Amy 
7:45 Gala 

8001 hopgk»
B30 Medaăan udoric 

900-fama Prezintă Ernest
Maftei. Emisiune de 

Eugen Daniel iancu 
1000 flatară și Mânură 
1030 Ara lui Noa 
1100 H... ora Ptichlndeitor 

1200 Două reprezintă 

Cristina Șotoc și Cătălin 

Henson.
1230 Atlas Realizator 

Mihaela Brumă 

1300 Atenție, «cântă! 
1400 Casa mea 

1430PoMbunăl
(□(Anglia,1999) 

1500 Picnic Show Invitat 
Valentin Uritescu 

1600 Lois șl dark - nofie
□ aventuri ale lui Super

man
16:45 Jurnalul TVR 
1700 Ruț^fttenda-Anglia 

Med dh Turneul celor 6 

Națiuni Transmisiune 
directă

1805 Gala TVR2 
1900 Stăpânii mafiei

2000 Sabrina Cu: Melissa
□^oah HatVGaroline 

Rhea, Bef4’ Brodericx 

(Zelda Spellman) 
2030 COOLmea Distracției C - i 

emisiune 100% pentru 
tineri 1h care un talent 
al muzicii românești 
este vedeta serii. 
Prezintă Julia (Candy) și 
Sabrina.

2130 JumaM TVR Șbn, sport, 

meteo
2200 kwniad Inamicului 
230OBibatUlde

□« neMRitz 

Partea a ll-a (dramă, 
SUA 1988) Cu: Joss 
Ackland, David McCal
lum , Leslie Caron, 
Mylene Detnongeot, 
Perry King, Cherie 
Lunghi, David Robb. în 

’927, un tânăr ameri
can Vine la Paris să 

> studieze artele 

035 Remix Rode Foram 
1:30 COO Lmea 

stiacț

' 70OMMtar 

730 Tefeshopring
800 Mutant X (S.F./acțiune, 
0Co. CanadalSUA 2001) 

‘ — — -
S5S A
900 ÎL-,_____________

< 9’toTtMnupMculoștofl 
VfoNKă

;■ 1O0utaenieniMrtiBar- 

EBbațiln negru 
1030 Roto T CuTheea 

1100 Casanoesrt/ANDO- 
grafia Kilei'

1130WWWPrimaTV 
1200 Momenta cu Stan 

. BCoțar (comedie, SUA 

2003) Cu: Norin Mac
donald, Penelope Ann 

Miller, Brian Hpwe 
1230 Orizonturi europene 

1%00 
13-30Acad«niamămidtor 

1400 FM Show 
1430 Levfctta prezintă 

1500 Suferifo unui tetă 
□(dramă, SUA 2000) 

1700 Vindecări miraculoase 

(reluare) 
1800 Foos 

.1830 Capital W 

190OMonia

m>Uness - Lumea recor- 

< durilor
2l0riSdiimb(to 

mame “Schimb de 

mame" va aduce în 

prim plan experiențele 
inedite trăite de 
soțiile-mame care au 
curajul să își schimbe 

râața pentru șapte zile. 
Pentru că fierâre dintre 

țpoi trăim o singură 
dată, uneori ne 
htreirâm dacă am

- putea schimba 

ceva sau diiar 
fotul în viața noastră. , 
Emisiunea reprezintă 

marea provocare, 
oferind femeilor posibili

tatea de a-și schimba 
complet viața - familie, 

. soș copii, fie și numai 

temporar.
££39Eurotomi)ota 

030 Foos
(reluare)

100 Sd«nb de mame (relu
are)

.. 1

i
1

5

i

ș

f

600 Muzica de Acasă
630 Rețeta de Acasă Retro

spectiva săptămânii
730 CU) 700

Tetetapphg 
&15Mtodune 

10:15 Extravagrerta Anastasia 

0 (reluare) 
11:15 Șapte temi

-■?

. f

< 1200 SMoem 

DUCmanflOT 
europene

‘ 1300 Numai ktiroa 

1400 Corazon latino Show 

de divertismet cu Oana 

Zăvoranu

100 Apropo W 0900 sPu- 
tea pietrei magice 0955 A jtie) 

topo de... filme 1000Vednii 
J1155 Apropo de... media- 

riz 1200 Visuri americane 

12:55 Apropo de... vedete 

, 1300 Lumea Pro Cinema 
|S0O Visuri americane 1655 

Apropo de„. filme 1700 Omul 
In costul maro (polito. SUA 

■1989). Ann Beddingfield este 

'! o americancă ce pleacafo etal
area aventurii In Egipt îh tim-

1 piti excursiei, ea este martora 

j unui accident care are .'Si 

l 
I 

l-
I.

f _______
1530 Thgror și’ 

! □ demon
' 1630 Cristina Show

înfruntarea cu Niuika

1730 Povestiri adevărate. 
Emisiunea care 
ÎȘi propune să-ți prez- /'' FI 

into viața așa cur ere 
Reportaje ample dețpri 
oamenii de lângă mi, ț 
tratate htr-o manjhă 

unică. I
1755 Vremea de Aa0 
1S0O Al șaptelea cer i 

190OGitans

i

2000 Fetefe Gilmore tu:Lau- 
gren Graham,'A^xis 

Bledel, Melissa
McCarthy, Keilo Agena 

2100 Audrey lautam-o 
fâviațăde s»

(biografic, SlA 2000) 
Cu: JennrferLove 

Hewn, rrapces risner» 
KeirDuUed Gabriel ‘ 
Macht, Pefer Giles. 
Un film bngrafic 
despre viița uneia 

dintre cefe mai 

faimoase actrițe de la 

Hollywood, începând 
din coțflărie și (rână tn 
anii 1960, prezentând 

deiafii despre reușitele 
balerinei olandeze, 
despre divorțul 
părinților săi și 
despre cei 5 ani grei de 
viață thtr-o Olandă ocu

pată 
«gaar"

000 Dorința 
100 Povestiri adevărate

*

tură cu o crimă recentă. 1900 

Călătorii 2000 Batman fi 
Robin (acțiune, SUA 1997) 

2230 Sub pământ SRL 2330 
Oz-închisoarea federală 0030 

Batman și Robin (reluare)

11.00-12.00 Emisiune de fol
der "La izvor de cânt șl dor" 

12.00-13.00 Emisiune: Sta

rea de fapt (reluare)

.4

î

930 Sporturi 
(reluare) 

1000 Bob Campionatele 
Mondiale

10^ Coribhate nodkă 
Campionatele Mondi
ale, la Oberstdorf 

1200 SMturi cu schiurife 

(reluare)
13:15 Schi alpin 

14.1» Schi fond 
1630 Combinate notdcă 
1700 Fotbal (reluare) 
1800 Bob Campionatele 

Montele, la Calgary
1900 Sporturi da contact

(rebate) Fi tClub 
2000 Bobi mpnnatele 

Motteafe, la Calgary 
2100 Ms Tufoeul mas

culin de la Dubai 
2230 Ms Turneul mas

culin de la Scottsdale, 
SUA-live 

23308a
Iri» JIM Ediția specială a , 

știrilor Eurosport



sâmbătă, 26 februarie 2005

• Olimpiada de Geografie. Faza județeană 
a Olimpiadei de Geografie a desfășoară azi, 
la Deva, acolo unde va avea loc $ 'aza

Copiii nimănui, iubiți la Ghelar
națională a acestei competiții, Tnti= 19 și 25 
marile. Un alt concurs de nivel național 
găzduit dă orașul de la poalele cetății va fl sl 
Olimpiada de Limba Rusă, în perioada 21-25 
martie 2005. (R.l.)

• Finanțare la baraj. în acest an, prefectul 
județului va căuta o soluție oentru supli
mentarea finanțării lucrărilor de la barajul de 
la Bucceș. „Am obținut promisiunea că vor fl 
acordate Circa 70 de miliarde de lei, pentru 
urgentarea lucrărilor la acest baraj", susține 
Ovidiu Furdul, primarul comunei Crișcior.

• La furat. Doi indivizi din Hunedoara au 
fost prinși în flagrant ftt timp ce încărcau 
într-un autoturism fentă sustrasă oe la SC 
MITTAL STEEL SA Hunedoara, loan L. șl Dan 
G., ambii de 30 de ani, aveau furate 650 kg 
de fontă. (V.N.)

■ Familiile matemale 
sunt Drdferate oentru 
zreștfeifiv copiilor din 
centrele Ic plasament.

Sanda Bocaniciu_____________
i*nd«. boc«niciu»tnfomm«dl».ro

Ghelar (S.B.) - Acest lucru 
l-am aflat zilele trecute la 
Ghelar de la asistentul social 
al primăriei, Ferenc Tivadar. 
Acoloexistă 16 hmilii mater- 
nale care îngrijesc 18 copii. 
Acestea 8-au gândit, atunci 
când au fost eliberați din

minerit, că astfel vor putea să 
câștiga un ban. De atunci au 
trecut mai mulți ani, timp în 
care copiii - majoritatea cu 
dizabilități - au ajuns 
adevtrați membri ai famili
ilor. Gostian Viorica chiar a 
înfiat o fetiță, pe care a avut
ei hi grijă. Mai are una sub 
îngrijire. Și F. Tlvadar are 
un băiețel luat de ia leagănul 
din Hunedoara, de care s-a 
atașat foarte mult! Nepermis 
asistenților matemall!

Acasă la Geta Stanca - 
mamă maternală de trei ani, 
care îl are în asistență pe

Răzvan (5 ani), bolnav cu 
pareză cerebrală și tetra- 
pareză spastică - am aflat că 
acești copii, chiar dacă nu 
știu ce se întâmplă în jurul 
lor, îl recunosc pe cei cared 
iubesc. în privința celor care- 
i îngrijesc spune că „asis
tenții maternall sunt priviți 
cu un oarecare dispreț și el 
statul și-a luat mâha de pe 
acești copii. La Ghelar acești 
copii nu au primit de 8 luni 
banii pentru hrană alocați 
prin lege, 63.000 de lei/zi. Pe 
Răzvan l-a iubit Dumnezeu și 
de aceea ni l-a dat nouăl”

Premiul pentru cea mal 
trenă Idee. (RpowtiM)

Cel mai vârstnic
0 ide pMtru un purcii

Buceș (L.L.) ■ Primăria Buceș a inițiat un 
concurs de idei în vederea găsirii celei mal 
bune soluții pentru valorificarea unor spații 

intrate decent in 
patrimoniul aces
teia. Mai multe 
spații care au 
aparținut M.Ap.N 
au fost preluate de 
Primărie: un imo
bil administrativ, 
cinci depozite din 
cărămidă cu struc
tura de rezistență 
din beton, cu o 
suprafață totală de

aproximativ 1000 mp. La acestea se adaugă 
și o suprafață de teren de aproximativ 4 
ha. Până la naționalizare pe acest teren a 
funcționat societatea Mines D’Or Stănija. Pe 
lângă bogatei» zăcăminte de aur, aid este 
singurul ioc difi tară unde există și de unde 
s-a extras altait fii mina de aur de la Stănija 
lucrau și condamnații pe viață iar câteva 
obiecte expuse la Muzeul aurului din Brad 
au fost descoperite tot în aceeași mină de 
aur. Construcțiile și terenul se află intr-o 
zonă cu potențial turistic extraordinar, pe 
DJ 705 D care face legătura între Buceș, 
Stănija și Zlatna, la o altitudine de 900 m. 
Concursul se încheie la 1 mai, iar ideile 
pot fi trimise prin accesarea site-ului 
www.buces.ro.

* Teodor Florea a 
împlinit ieri 102 ani 
și a primit cadou 
un carnet de 
membru de partid

Brad (D.l.) - Probabil cel mal 
bătrân locuitor al județului, 
brădeanul Teodor Florea a împlin
it Ieri respectabila vârstă de 102 
ani. La sărbătorirea zilei sale de 
naștere au luat parte soția, în 
vârstă de 88 de ani, copllL nepoții 
și rudele. Nea Florea, CUm este 
cunoscut în oraș, este conștient, 
însă tșl petrece cea mai mare 
parte a timpului fci casă. El spune 
că secretul longevității sale stă In. 
viața cumpătată $1 în muncă. 
Bătrânul nu se dă la o parte nici 
de la un păhărel de țuică bună de 
prună, la evenimente. Cu actuala 
soție, nea Florea este căsătorit de 
68 de ani șl au avut împreună opt 
copii, dintre care mai trăiesc șase. 
De-a lungul anilor a lucrat ca mi
neri iar apoi ca mecanic de 
suprafață. Acum aproape 60 de

Teodor Florea alături de soția sa. (Foto: Tratai Menu)

1r w
f

ani, la 1 aprilie 1945, s-a înscris 
In PSDR șl a avut carnetul de pâr- 
tld cu numărul 1, fiind cel mal 
vechi membru de partid. Din 
această cauză însă, a fost detașat 
de la mină șl nevoit să lucreze la 
Cooperație, de unde a șl ieșit fa 
pensie în 1960. A participat chiar 
și ia Marea Unire din 1918, împre
ună cu tatăl și frații săi. De a- 
tund își aduce aminte că au făcut 
pe drum, călare, două zile. De

bucurie, la întoarcere au făcut cu 
o zl în plus pentru că s-au oprit 
la mal multe chefuri în Câmpeni
și Abrud. Ieri, bătrânul a fost vi
zitat de conducerea filialei PSD din 
Brad șl de primarul localității, 
Florin Cazacu, care s-a declarat 
onorat să participe la țțtnlversare. 
Cu această ocazie, organizația 
locală a PSD i-a oferit un nou car
net de membru de partid, care are 
tot numărul 1.

A

KB '
dolar 27527 lei
euro<- 36216 lei
liră engleză 52501 lei
franc elvețian 23584 lei
forint 149 lei

mod clar locurile 
unde este permis sau 
Interzis fumatul. Este 
urât să vezi pe stradă 
tineri și tinere cu 
țigara aprinsă în 
mână, pentru că 
încalcă regulile mini
me ale bunului simț.

Sunt de acord. în 
orice local se 

fumează, dar cred că 
ar trebui să existe 
localuri și pentru 
nefumători. Trebuie 
să avem în vedere că 
tutunul dăunează grav 
sănătății și nefu
mătorii sunt nevoiți 
să stea in finii.

Sunt nefiimfttoare și 
mă deranjează 
filmul de țigară. Este 

foarte bine și aș reco
manda tuturor 
fumătorilor să reducă 
numărul țigărilor pe 
care le fumează zilnic 
pentru că este spre 
binele lor.

■vru sunt fumător și 
IN tocmai de aceea 
sunt de acord cu 
această reglementare. 
Tutunul dăunează 
grav sănătății și sta
ted trebuie să se 
implice în diminuarea 
efectelor nocive pe 
care le are fumul 
de țigară.

Este foarte bine. Nu 
sunt ftunător și 
tocmai de aceea sunt 

de acord. Cred că tre
buie specificate exact 
locurile ÎU care se 
poate fuma pentru a 
nu fi obligați să 
inhalăm fumul de 
țigară în orice local 
am intra.

1. SNPPEWM !
2. SIF1 BANAT-iffaSANA li

Iconiță pentru pilotul 

elicopterului prăbușit
Petroșani (M.S.) - O iconiță 

recuperată tte jandarmi, din
tre resturile elicopterului 
prăbușit în Masivul Parâng, 
a fost predată ieri pilotului 
aparatului de zbor. Jandarmii 
din Petroșani i-au vizitat în 
Spitalul din Petroșani pe cei 
doi răniți In accidentul avi
atic, pilotul și tehnicianul sil
vic, șl le-au adus mici 
cadouri.

Vizita jandarmilor a fost o 
surpriză pentru pilotul eli
copterului, Valeriu' Coadă. 
Acestuia, aproape că i-au dat 
lacrimile când a primit 
iconița pe cane O avea în. ca-

aminte de momentele în care 
a fost salvat de jandarmi și 
transportat la Spitalul de 
Urgență din Petroșani.

„Când am Început această 
misiune se știa că sunt două 
ființe umane care suntrănite 
și care așteaptă un ajutor din 
partea semenilor care au 
aceste responsabilități fată de 
ele. Am depus tot ce al fost 
mai bun în noi ca să ajungem 
la locul accidentului, împre
ună cu reprezentanții celor
lalte instituții abilitate, și să 
ne facem datoria”, a declarat 
comandantul Detașamentului 
de Jandarmi Petroșani, lt.

LENUțA, 
Deva

http://www.buces.ro
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• în arest. De puțirtă vreme, între cei care 
au ajuns în arestul Poliției Municipiului Hune
doara a fost ți (uliu floldoș, 35 de ani, din 
Runcu Mare, comuna Lslese. Pe numele lui 
există o condamnare și are de executat trei 
ani de tacfiisoare pentru -Infracțiunile de vio
lare de c miciliu și vătămare corporală 
gravă. (V.K.)

Lenea care doare tare!
țați să nu muncească, susțineGrifelor (T.S.) - Cine, cre

dea că lenea nu doare s-a În
șelat. Cel puțin așa stau lu
crurile In comune hunedorea- 
nă Crișcior. Aici, potrivit pri
marului comunei, Ovidlu 
Furdui, o parte din cei 120 de 
asistați social aduc concedii 
medicale pe o lună întreagă! 
„Pur șl simplu au fost învă-

primarul comunei. Așteaptă 
să primească bani degeaba. 
Și nici măcar, nu simt puși să 
muncească greu. Spre exem
plu, In această perioadă li 
folosim la curățarea străzilor 
de zăpadă. Cu toate acestea, 
fac orice numai să scape de 
muncă”, afirmă primând.

1<<ăe Jandarmi «verti- 
zează filialele județe- 
ne ale «indicatelor

- W acțiunile de pro- 
ă tlSkttebule lnregis- 
I tiWîfr-unitățile de 
E .ALfr-isriMm Au- 8 jâMoAfțm sU C61 
[~ puțin « să*‘ ore îna- 

tat. «Mirare.

$

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

nadbvtt 
în regim

ACUPUNCTURA și — 
HOMEOPATIA au luat din ce în ce mai 
multă amploare, fiind integrate și în 
programele de învățământ și cer
cetare.

Tel. 9254-247923
ORAR: lami-Vineri 8-20 , agțpfl

Sâmbătă 8-14

|ioanic

El SHaată p« rtr. M.EnriMsco, M. 1 
Vă oferă toată game ri^mdicMiente.

- vitamine ți minerale - suplimente nutritive - produse 

naturiste
- ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 

Eliberează rețete in regim gratuit ți compensat 
Orar Lunl-Vlnert: 08.00-2100

Sâmbătă :09.00-15.00 

Duminică: 09.00-14.00
Relații ia telefonul: 219749

HYGEIA CAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

- ceaiuri, vitamine, nmlimente nutritive, pndme 

pentru copH.
Farmacia eliberează rețete In >egini gratuit ți 

compensat.

Orar: Luni-Vineri OS.00-20.00
. Sâmbătă 08.00-i4.00

Duminică 09,00-12.00

Green Une
-*•’ '’viu,-, ii' i

Relații la 
telefonul 
241505.■ sunt metode terapeutice naturale, 

taparent .blânde”, dar cu efecte profunde 
și de lungă durată;

■ abordează pacientul în totalitate: men
tal, psihoemoțional și fizic, acționând prin

stimularea mecanismelor naturale ale 
organismului.

■ se recomandă copiilor și adulților, atât
în boli acute cât și în boli cronice.

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, ap. 25 
. tel. 0254-219999 sau 0254-234815, 

0722/567208.

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

SANATATEA

VHBn Șl W VEI» RF.UKi’f

Dr. loan D.Balea -
medic primar pediatrie cardiologie

Deva, str.Tribuniri Solomon, nr-10

r^îr-rr.Ț



Jucătorii au sărbătunt calificarea, Încingând o horă a bucuriei.

■ Steaua a eliminat 
Valencia, după 11 m, 
realizânr cea mai mare 
surpriză a 16-imilor.

• Adversar spaniol. Steaua va întâlni în 
optimile de finală ale Cupei UESA formația 
spaniolă Villarreal care a eliminat pe Dinamo 
Kiev, câștigând pe teren propriu, cu scorul 
de 2-0 (în tur scor 0-0). Aceasta este cea 
de-a treia echipă spaniolă pe care Steaua o 
întâlnește în actuala ediție a Gupei UEFA, 
după Athletic Bilbao și Valencia. După 24 de 
etape, Villarreal ocupă locul cinci, cu 40 de 
puncte. Meciul tur se va juca la București 
pe 10 martie, manșa secundă fiind progra
mată pe 16/17 martie. (G.MJ

fost la fel de prost pentru 
amoele echipe. Remarc 
întreaga echipă a Stelei. Se 
califică mereu formația care 
merită”, afirma Claudio 
Ranieri, antrenorul echipei 
Valencia.

din ce în se mai rău odată cu 
trecerea timpului. Este foarte 
dificil de explicat această 
eliminare. Jucătorii mei au 
luptat, au făcut tot ceea ce au 
putut... Nu pot spune că 
terenul a avantajat Steaua, a

l-a transportat, s-a urcat pe 
capotă, a cerut o portavoce și 
a scandat „România ■ Steaua, 
Europa - Steaua”. Steaua a 
obținut calificarea In optimi
le Cupei-.UEFA după exact 18 
ani de la cucerirea trofeului 
Supercupa Europei (24 febru
arie 1987), la Monte Carlo, 
când a învins, cu 1-0, pe 
Dinamo Kiev, prin golul lui 
Gheorghe Hagi. Și la Deva un 
grup de aproximativ 200-300 
de suporteri au sărbătorit Vic
toria, în Piață din fața Casei 
de Cultură.

București - Tehnicianul 
italian Walter Zenga care era 
foarte fericit pentru că a 
obținut cel mai important

nul Rădoi, veteranul Mun- 
teanu și irezistibilul Oprița. 
„Am creat în vestiar o atmos
feră extraordinară, iar dacă 
ne ajutăm între noi. jucăm cu 
sufletul, nu facem tragedie 
după înfrângere și mare 
bucurie după victorie, vom 
merge mai departe. Panii nu 
au fost împotriva Stelei, ci au 
împins echipa. E cel mai 
important lucru pentru noi. 
în cupele europene, se joacă 
două manșe. Și spaniolii au 
jucat, însă noi ne-am gândit 
doar la noi, nu că avem în 
față o echipă așa mare. Am 
jucat inteligent, cu inima”, a 
spus Zenga.

„Am avut o primă parte 
foarte bună, apoi a venit golul 
Stelei, unde nu se ști® dacă a 
fost ofisaid sau nu. Am jucat

sărac și au scos din cursă 
galonata Valencia, campioană 
a Spaniei, deținătoare a Cupei 
UEFA și a Supercupei Euro
pei, cotată drept cea mai bună 
echipă a lumii în 2004. După 
0-2 în tur și izbucnirea scan
dalurilor patron-antrenor, 
patron - suporteri, puțini îi 
mai dădeau vreo șansă Stelei. 
Și totuși, jucătorii au trecut 
peste atmosfera nu tocmai 
favorabilă și au făcut un meci 
mare. Pe un teren imposibil, 
steliștii au jucat cu sufletul și 
au devenit eroi, calificându-se 
mai departe. Toți jucătorii 
Stelei au muncit enorm, dar 
merită remarcați Cristea, 
autor a două goluri, căpita-

Andrei Cristea (albastru) a confirmat previziunile^ 
patronului G. Becali, marcând golurile prin care-Steaua, 
a egalat și a dus meqiul în prelungiri. > •

50% Reducere Economisește cu abonamentul Cuvântul liber!

Aboneaza-te acum!
1

Preț/ziar pentru abonament 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, 
cod 330168, pentru Sav Viorel.
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
mite cuponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra In concursul nostru.
• Poți-primi ziarul acasă, prin poștă sau U poți ridica de la cel
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau 
lucrezi. '' .
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.
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Numele

Prenumele

Dacă te abonezi pe minimum 3 luni intri 
automat în concursul special de Paști.

-Reducerea de 50°/? este valabilă la abona: taie față 
de prețul zilnic de vânzare al ziarului.

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
T i'M 061 ma^ cuplet supliment de !

UUiiqffl? televiziune.
I

-k . * . I

o ta
<
IM 
Q

O

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Nr. Bl. Sc.

Localitatea

Telefon (opțional)
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O hunedoreancă
in Japonia

Corneille Kesahara.

Un blând

dar zăpada

Semnificația florilor

,ădurea virgină este o pădure în care 
mâna omului n-a pus niciodată piciorul.

cui veterinar și presupune 
curățarea conductului auditiv 
și spălarea pielii cu substanțe

ei care comit greșeli simt penibili de 
pedeapsă.

Țincipiul soneriei este că apeși afară și 
se aude Înăuntru.

- Cobaiul, îndrăgit animal de 
casă, frumos colorat și blând, 
ne e prezentat de dr. Marius 
Nedelcu, medic veterinar. 
Adus in Europa în sec. XIV 
din Peru, pdrcușorul de 
Guineea e iubit de cei mici 
pentru că stă nemișcat la 
pieptul lor. Dar, ca orice 
ființă vie, el are nevoie nu 
numai de dragoste ci și de 
îngrijire. Cele mai frecvente 
afecțiuni ale sale sunt: dia- 
reea, rinita, oftalmia, bolile

Fracturile sunt afecțiuni 
grave ce survin în urma că
zăturilor său a manevrărilor 
incorecte ale cobailor, eu apa
riția tumefacției, durerii și 
mobilității exagerate la locul 
de fractură.

Estuarul este o pâlnie care se bagă pe 
gura unui râu ca să se lărgească.

■ Cobaiul este iubit 
de cei mici, capabili 
să-f țină toată ziua în 
brațe.

Polițistul Priapanda vorbește numai cu 
perle.

Din sufletele oamenilor buni, cei răi își 
împletesc covoare.

Cel modest mângâie lira, nu suflă-n trâm
biță.

sia japonezilor pentru muncă, 
pentru ei flecare secundă este 
foarte bine măsurată și im
portantă. Nu sunt așa gălă
gioși ca alte popoare. Spre 
deosebire de sistemul nostru 
public de servicii, acolo lip
sește birocrația. Nu atâta vor
bă, atâtea explicații, cel puțin 
nu la locul de muncă. în tim
pul serviciului nu se discută 
probleme personale, nu este 
timp pentru așa ceva și nici 
pentru cafea în afara pauzei 
de masă. în instituțiile pu
blice nipone lipsesc ușile, nu 
se stă la cozi, la ghișee ca in 
România. Și nu există ideea 
de mită, de mici atenții.

Deva (V.R.) - Să oferi flori 
cuiva este o dovadă de prețu
ire. Dacă atât cel care oferă 
cât și cel care primește cunosc 
simbolistica florilor, această 
prețuire are infinite nuanțe, 
de la dragoste filială (lăcră
mioare) la dragoste romantică 
(trandafiri roșii).

Anemone - nu mă părăsi; 
Camelie - voi muri Ia picioa
rele tale; Micsandra - sunt

administra^ tărâțe, morcovi, 
ivteta, pâine uscată, fân. Așternutul 
"tiarei 'trebuie să fie curat și uscat.

dezamăgit; Gladiola - îmi ești 
indiferentă; Iris - ești schim
bătoare șl frivolă; Narcisa - 
te doresc; Margareta - adio; 
Panseluța - mă gândesi. doa 
la tino; Mac - purtarea ta Îmi 
trezește bănuieli; Bujor - nu 
știu ce să mai cred despre 
tine; Lalea - sentimentele 
mele sunt sincere; Trandafir 
/■oșu - te iubesc arzător; 
Gălbenea - sunt gelos.

(Rto: *rhlv4>

parazitare, fractui 
Diareea apare fii 

datorită furajelor 
pot fermenta. Animalul se Dacă diareea nu trece, se ape- 
deshidratează și poate Chiar lează la medicul veterinar.

Rinita reprezintă inflama- 
țla acută sau cronică a mu
coasei nazale șl apare din ca
uza curențflor de aer și tem
peraturilor scăzute. Afecțiu
nea trebuie tratată în faza de 
debut. Boala se manifestă 
prin scurgeri nazale și secre
ții care pot chiar obtura căile 
respiratorii. Tratamentul se 
face de medicul veterinar cu 
antibiotice și antiinflamatarli.

O altă afecțiune e inflama
ta globului ocular, care poate 
avea cauze infecțioase, caren
țe de vitamine, răni etc. Tra
tamentul constă în spălarea 
cu ceai de mușețel, ser flzio-

» Kasatwra

<sț pntwitfv ’
. ' ■ •

Mod de preparare:
Cele 6 linguri (cu vârf) de zahăr tos se 

pun la caramelizat într-o cratiță de 3 litri, 
in care de obicei nu gătim/prăjim alte ali- 
RMMB mente (mai ales ceapă). Se 

supraveghează ca să nu se 
apâă. ci să se caramelizeze 

. uniform. Când zahărul s-a
topit și caramelizat, se 
rotește cratița astfel încât să 

fie acoperită pe fund și pe margini de za
hărul caramelizat. Dacă e nevoie se mai 
încălzește pe porțiuni pentru a fluidiza 
zahărul și a-1 putea Întinde. Se lasă apoi să 
se răcească și să crape caramelul (se aud 
mici pocnituri). Se. bat ouăle întregi până 
se Omogenizează puțin, apoi se adaugă trep
tat laptele rece și cine dorește și 1-2 pliculețe 
de zahăr vanilat. Se bat toate ingredientele

■ O simeriancâ a 
învățat limba japoneză, 
a înțeles menti it? tea 
și arta niponilor.
CUVÂNTUL LIBER: In analogie 
cu sintagma „un american 
te Paris” ce Înseamnă un 
român In Lhfpi . iul 
Nipon?

Cornelia Kasahara: Eu am a- 
juns pentru prima -ată în Ja
ponia în urmă cu zece ani 
pentru a prezenta valorile tra
diționale, artizanatul și folclo
rul românesc acolo. Am fost 
fascinată de tot ce înseamnă 
această țară și am hotărât șă 
rămân. Cred că pentru a te 
integra într-o țară străină, 
puterea de adaptabilitate, edu
cația și voința cântăresc 
foarte mult. Mi-a plăcut să 
învăț limba niponă și am 
avut ocazia la rândul meu să 
predau limba română unor 
voluntari, oameni de afaceri 
și diplomați japonezi ce ur
mau să vină în România.

Cobai tânjind după tandrețe, 

muri De aceea trecerea de la 
furajele uscate la cele verzi 
trebuie făcută treptat, în a- 
mestec. Dacă apare 1 se vor

Igic și apelarea la medicul cu
rant.

Bolile parazitare pot avea 
localizare auriculară sau pe . 
piele. în cazul râiei auricula
re cobaiul sescarpină în zona 
urechilor, scutură @&ul Și se fj| 
poate observa un cerumen de 
culoare brun ciocoteflu. în

’■ - .
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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.

între 4 martie și 8 aprilie, vei descoperi în Jurnal TV, în

• Trimite, împreună cu datele tale, cel puțin patru din cele 
șase taloane pe adresa redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr

cumpen în tîecare vineri cotidianul Cuvântul liber și sa 
răsfoiești cu atenție suplimentul TV, pe care îl primești 
gratuit, numai Împreună cu ziarul.

Ai între 18 și 25 de ani? Vrei să fii remarcata de cei din jui 
Fii starul de pe coperta Jurnal TV. Nu rata nici o ediție de 
vineri a cotidianului Cuvântul liber, pentru a primi 
suplimentul TV gratuit. Cea mai frumoasă dintre participantele la acest concurs va 

apărea, In a doua săptămână din luna mai, pe coperta Jurnal 
TV. Un loc rezervat, până acum, numai vedetei* dela.<.



sHWWâ, 35 februarie 2006

Vine într-o zi slujitorul lui Ștefan cel Mircea 
la el și îi spune:
- Măria Ta, vin tâtariil
La care Ștefan cel Mircea întreabă: 
-Câți sunt?
-Sunt 40 000. 
-Dar noi câți suntem7 
-5000, Mâria Ta.
-Adu-mi cămașa aia roșiei 
-De ce, 'Măria Ta?
-Păi, dacă mă rănesc, soldații mei să nu se 
descurajeze.
-Bine, Măria Ta.
îl bat românii pe tătari și peste un an vine 
iar slujitorul ia Ștefan cel Mkcea: 
-Măria Ta, vin tâtariil 
Câți sunt?
-80 000.
-Noi câți suntem? 
-1000.
-Adu-mi pantalonii ăia maro.

mnoznap
Deva - Printre micile mistere ale vieții se 

numără căscatul. Oamenii de știință cred că 
atât căscatul cât și alte trăsături asemănătoare 
sunt legate de vulnerabilitate și de agresivitate 
și că acestea sunt reziduuri ale unor străvechi 
activități in grup, cum sunt acelea care pot fi 
observate In comportamentul leilor.

Mărțișorul - de opt mii
primăvara, dar și vara. De 
această zi se leagă 
„mărțișorul” - obiceiul care 
dă numele lunii.

Mărțișoarele erau purtate 
până când copacii Începeau 
să înflorească și apoi erau 
atârnate de crengile lor.

După credința populară, 
cine poartă mărțișor va fi 
sănătos și va avea noroc. 
Mărțișorul era alcătuit pe 
vremuri din două fire de 
lână, unul alb și unul roșu 
său negru, fire care sim
bolizau cele două anotimpuri. 
Nu doar copiii purtau 
mărțișorul, ci și tinerii și 
adulții.

Mai mult, șnurulețul ce 
vestea primăvara era legat și 
la coarnele vitelor din gos
podărie sau Ia poarta grajdu
lui, pentru a proteja gos-

PRODUCĂTOR DE TRICOTAJE TIP UNA
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE șl EXTRAORDINARE

■ vyugi*

tear.

Hunedorenii sunt așteptați 
la muncă în Germania

r
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i 
i

i

I

Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă București organizează, ba perioada 28 februa
rie - 4 martie 2005, o nouă preselecție pentru locuri de muncă in Germania. Hunedorenilor 
care doresc să muncească ta străinătate le este acum mai simplu să se Înscrie în acest pro
gram, participând Ia selecția care va avea Ioc la sediul Agenției de Ocupare a Forței de 
Muncă Sibiu, Str. Morilor, nr. 51/A, tel. 0269/210882.

Această preselecție se referi Ia lucrătorii oaspeți, condițiile stabilite fiind conforme cu 
prevederile convenției încheiate intre Guvernul României ri cel ai Republicii Federale Ger
mania, respectiv: vârstă maximă 40 de ani, cunoștințe toarte bune de limba germană, 
experiență de minimum 2 ani dovedită prin cartea de muncă in domeniul solicitat.

Domeniile pentru care persoanele doritoare se pot prezenta la preselecție sunt: specialiști 
ta domeniul restaurantelor (ospătan) maxim 40 de ani, cunoștințe bune de specialitate, 
cu o vechime de minimum 2 ani în activitate, dovedită prin cartea de muncă, imediat ante
riu anului 2005; bucătari/bucătărese - maximum 40 ani, cunoștințe bune de specialitate, 
cu o vechime de minimum 2 ani în activitate, dovedită prin cartea de muncă, imediat ante-

1 rior anului 2005; recepționeri ■ maximum 40 ani, cunoștințe bune de specialitate, cu o 
I vechime de minimum 2 ani in activitate, dovedită prin cartea de muncă, imediat anterior 

anului 2005. Pentru recepționeri sunt necesare cunoștințe foarte bune de limba germană și 
I engleză, precum și operare calculator. De asemenea sunt așteptați șl economiști si 
'■ ospătari/bucăteri care au activat in fast-food-uri - maximum 40 de ani, cunoștințe bune de 

specialitate, cu o vechime de minimum 2 ani in activitate, dovedită prin cartea de muncă, 
imediat anterior anului 2005. Persoanele care vor participa la preselecție trebuie să 
pregătească un dosar cu șină, care să cuprindă următoarele arie: 2 poze tip pașaport; copie 
după briettaul de identitate; copte după pașaport cu valabilitate de arin. 6 luni; fișă per
sonală (tiptest disponibil te OMFM); C.V. în limba română (tipizat disponibil la OMFM); 
C.V. in limba germană; copie legalizată a diplomei sau a certificatului de absolvire șl/sau 
calificare pentru meseriile solicitate și separat traducerea acesteia în limba germană, efec
tuată de un traducător autorizat; copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile scrise) 
și separat traducerea acesteia in limba germană» efectuată de un traducător autorizat; ade
verință medicală de Ia medicul de familie din care să rezulte că solicitantul este clinic 
sănătos; carierei judiciar ta original, care să ateste că nu are antecedente pensie (termen 
de valabffitate o lună); declarație pe proprie răspundere tegatizriă notorial din care să rezulte 
că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 021/315.88.44; 021/310.07.96 sau la se
diul O.M.F.M. din strada Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, etaj 4, camera 300, sector 1, București.
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CV-urilo ao vor depune la 
secretariatul firmei: 

Deva, Depozit zona Gării.
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sâmbătă, 26 februarie 2005

Vanrf ap. 2 camere (03; Comemorări (76)
• âpariamert 1 camere decomandat, centra# 
terrrică Ortde, faianță termopane, uși schim
bate, balcon nenjs, 54 mp, zona BScescu preț 
1.090 mld.N9.-ttt 0742^90024.

• unifewMă camere Hunedoara, zona OM, 
centrală tertnefftn, parchet ultramodern. Td. 
.0721/854953,'

r ^apMtedprtl camere, tn circuit etal 3, zona 

liceelor, nwfole îmbunătățiri, preț negociabil 
excluși agtelSJmobitlari. Td. 220575.

• «poama* 2 :tiamere,. .urgent Deva, AL
sudului, ernidemrnanlrt gaz contoriut 
odeon irxMs. preț «0 raMane lei. negociabil. 
Tel 224296IWMMI; ;, . .
• apotaPNrt. 2 camere, semidecomandat, 
gresie,'faianță. apfetetfe reptoMtore. gaz 
contorizat batapr, Ifctas. zbne .SBeescu - 
Astoria Tel0741/997462.
• Iurte ogM apartament l cantore deco
mandat Deva, Dada, etaj z i,uiâwtartiiârctfot 
fără balcon, preț 500 mil 
ocupabll Imediat Tel, 224296
• ocazM vând ta Deva, Cua vodă, apartament
2 camere decomandat suprafață mere, «ntra» 
termică garaj, bun pentru firmă cabinet 
medical, preț 13 mid. iei negociabil. Td. 211587, 
0723/660160.
• tniflt iButtNMrt 2 cantona decomandat, 
parchet gresie, faianță centrală termică 
termopane, etal 2, Mteucu 54 mp,’ preț 29«00 
euro, negociabil TeL 0742/019416
• agent apMamM 2 camere, 42 mp. Bdul 22 
Decembrie, efe t amenajat gresie, faianță 
parchet laminat totul nou, preț 750 mWoane Id, 
eegodatll. Tel 0721/815781.
• ogMapertorate 2 camere, etal 1, Bdul 22 
Decembrie, vedere la bulevard, pprchlt nou, 
gresie, faianță bale șl t ne, pre; 750 
milioane lei, negociabil. Td. ““ “

earner decomandat, «ntorizat, 
96 mp, etaj 1,2 balcoane, 2 focuri, zonă centrală, 
preț 1/450 mid. lei. Tel. 228615.
• apartament 1 camere Dacia, contoriznt apă 
gaz, bloc de cărămidă geam la baie, parchet, 
preț 750 mkloane lei. Tel 0746/356077.
• apartament 1 camere semidecomandat, 
centrală temlcă tomopane. balcon tncris, ușă 
metalică parchet Mele, faianță preț 660 
milioane lei, negeoara. Tei. 8742/29(1024.

• inartMMrt 1 camere zona Uzo n, etal 1, 
totul contorfzat parchet, preț 460 milioane lei. 
Td. 0746779288,
•urgM «oartananl 3 camere semloeco- 

jriandat, Noc de cărămidă etaj Z zona
Bălcescu, centrală temi Ică modificat semlmo- 

vbilat, preț 750 milioane leL negodaWL Tel.
0721/815^1.

• Monta MfaJ Dalias apartament 3 camere 
modernizat recent la standard european, 
centrală tarmlbă garaj, boxă 3 balcoane 
termopan, ppsttM# mansardare, negodaM. 
Td. 0722/5190091

• ca»M camera ttocomffiMe, 2 bâLbuctaârie, 
teren eEBiteAufetawiretdoiaptet renovau )h 
2004, Deva, str. Bntaââatnf.SăTel. 229229.

• cui 7 camere, una la etaj, anexe, curte 2500 
mp,.telefon, cablu, teren 12300 mp, comuna 
Urzica ■ Olt sau schimb cu garsonieră aparta
ment in Orăștie, Hunedoara. Tel. 242949.
• căit wflrirtnâilcurte totomeria veche, 1600 
mp. Tel 02S7/2101Î7,0721/6UO3.
• foarte a*Mt casă Deva, Qojdu, 3 camere, 
bucătărie, bale, centrală termică sobe teracotă 
st 300 mp, renovată tencuită lavabll, 2,1 mid. lei 
(58JJ00 euro). Tel. 224296,0788/361782.
• urgent casâ. Gojdu, 3 camere, bucătărie, bale, 
zugrăvit lavabll, preț 59.000 euro. Tel. 224296 
0788/361782.
• vând casâ 3 camere, anexe gospodărești, 
grădină șl 5 ha teren arabH In satul Rapdțel. Tel.

. 221307,213163.
A» vândosâ 3 camere, bucătărie, bale, 2 cămări, 
*2 pivnițe, șură grald, anexe, livadă pomi 

hid rofor, st îoooo mp $1 taragot preț 300 euro. 
Tel. 0727/915646
• vând casâ compusă din 2 corpuri, zonă 
centrală Deva, preț 33 mid. lei. Relații la tel. 
0727/633250,0744/633250.
• vând «Mă In Detașau schimb cu apartament 
2 ■ 3 camere, etaj 1, centrai plus diferență Tel. 
0254/215795.
• vând cart nwe cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă curent, telefon, In 
comuna Clugud - Alba. Tel. 221328.
• vând cart șl grădină 1h localitatea Bârsău, nr. 
118 șl în Hondol, nr. 125. anexe gospodărești, 
teren. Relații la tel. 0742/375788.

Electrocasnice (56)

I. tel. Tel.

• vând cârti divane la prețuri pentru b 
buzunarele. Tel 0724/620319.22602, după 
19.

• Sucursale M CF Deva, cu sediul ta Deva, 
str. Horea 12-14, angajează mecanici loco
motivă LDH șl șef tren. Informații la sediul 
firmei sau la tel. 8254/225890.

• vM wowt ladA frigorific* Arc^c 4 sertare, 
stare bună preț 1.700000 lei, negociabil, Tel. 
0786190115.

• sântei peaMtotoe de prietenii, căsătorii 
pentru domnișoare și doamne cu domni din 
Germania Informații la tel. 0743/693527, 
0742/966323, Hobita ■ Pul, județul Hune
doara. 7725-915714 In Germania, șl In Hmba

E'JVSfTUL USER"
• I

• cert 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, In 
comuna Șoimuș, Str. BohcftuM. Preț Infor
mativ 1.250.0004000 lei. Relații la teL 
0723/631756 0788/191784.

• vând cart. 4 camere, decomandate, 2 bal, 
bucătărie, complet renovată, teren 600 mp, 
ultracentral, Deva str. Emlnescu, rir. 81. Tel, 
229229, zilnic.
• vând cart tn Deva, Str. Grivițel, nr. 31,2 
camere, bucătărie, cămară, hol, bale, două curți, 
grădină, ocupabllă Imediat preț 1 nfe, lei; Tel. 
217212,236510.
• vând cartta Căian (orașul vecW). Fără Inter
mediari. Tel. 0744/382701.

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține 

poliția de lider in publicarea de ziare și servicii Internet to 

vestul Austriei, to nortt-estul Ungariei, cât și to județele Biliar, 

Timi r-Severin, Hunedoara și Satu Mare 

caută pantru dezvoltarea echipei in Deva

CURIER
Ctertnțe:

• o foarte buni cunoaștere a orașului Deva;
• aeritMătate;
• dinamism;
• deținerea unei motorete/motoscuter prezintă avantaj.
Oferim:

• sistem de plată avantajos;
• program lejer;
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa: Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275. 
Persoană de contact;
Sorina Sârmai, tel. 0788/275878.
e-mail: Botina.sarmai@informmedia,ro

• rtNdfoteto urgent sau schimb casă 1n Bretea
Ml șină cu apartament 2 camere, Deva, etaj 1 
■ 1 Baton 224295 0788/361782.

Prestări servicii (72)

Vând terenuri (21)

wBj.

import Germanii diferite
0254/710373, 0254/719684,

nouă In Deva, D ♦ P. Tel. 215487.
• conte MMt casă cu grădină. Deva sau 
! 4 plata imediat Td. 0722/564004.

4/8, zona Băndl Transilvania,
...preț 800 mIHoane lei, negociabil. Tel.

• BMMfort.eteM Deva, etajă 32 mp, balcon, 
parchet iamelar. «tesle, faianță apometre, 
17500 euro. Tel. 21M12
• tageat girMMI central Deva 34 mp, occi
dental. termopan, parchet gresie, faianță

oometre, preț 700 milioane W. TeL 215212.
• vând goseaM Deva, Doroband,eta| 1 deco- 
mendată gresie, faianță preț 600 milioane lei. 
TM«mm683.2U02L

«1X166 mp teren lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222001.
• dau to arendă 70 ari teren agricol tn satul 
Bălata, Lunca Mureșului, acces utilaje agricole. 
TeL 215256.0721/225774,
• tarat kteavtan In Archla, gaz șl curent la 

oar Tel. 0744/981538.
• teren h Ieșirea din BăHe Felix, vizavi de USA 
OIL, 14 ha cu 30 mfr. str. -15 ă/mp, neg. Tel. 
0727-332-685 (1)
• vând 38 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara, lății la tel. 211124
• vând MM mp teren, zona Deva, buh 
construcție cabană, casă, lacllltăți curent 
gaz.Tel. 0726/158688.
• vând to Deva 2500 mp teren Intravilan, str) 
Rosettl, facilități apă gaz, curent preț 12 
euro/mp. TeL 222176.
• fend tarat în zona Roci cu cabană de lemn, s 

900mp, preț 5 euro/mp. TeL 231284,
• vând tarat Intravilan 6000 mp Intersecția 
Almaș - Cozia Informații la tel. 0745/024316.
• vând tom Intravilan la Ieșire din Deva, 6SD 
mp, cu toate facilitățile, preț 15 euro/mp.Td, 
0743/011772
• vând tarat Intravilan, la șosea, Hunedoara,
apă, gaz. curent suprafață plană preț 6 
euro/mp. Tel. 0723/005657. ' .
• nd agent teren pentru construcție casă st 
650 mp, toate facilitățile, zonă bună Deva. Tel. 
0721/815781.
• «MMM mp intravilan Deva, vizavi de Mote' 
Al h spatele benzinăriei Petrom, is 26 m, 8 
euro/mp. Posibil acces direct de pe DN 7, utilități 
Swap*. TU 0723/635074.

Spain conierc'.alf

• aanpir d
120 mp, zonă

spațiu comercial SO •

• caut urgent pentru închiriat apartament 2 
camere sau garsonieră, mobllattă), ofer 60 -100 
euro. Td. 231284,
• toc m ipațta comercial central, 33 mp 
pretabll pentru comerț sau birou- Tei. 
0722/582112
• efor are închiriere apartament 4 camere 
ultramodern, mobilă nouă, șemineu, centrală 
termică, tennopan, frigider*, mașină de spălat 
aragaz; tv, preț 500 euro. Td. 0726'436776 ;

• era sare închiriere garsoniera ultramodernă 
mobilată complet mașină de spălat frigider, 
aragaz, ușă metalică zona Mărășdul Nou preț 
100 auraTîel. 0726/436776

• ora spre incninere naiâ swt»aco- 
perwterervspatiude cepaznare sau prooucpe 
tn Deva, str. sântuhalm, preț 03 euro/mp. Tel. 
072V436776.
• penMiiâ rafoart caut urgent pentru 
închiriere pe termen lung, garsoniera sau 
apartament 2- 3 camere, Deva. Rog seriozitate. 
Tel. 0721/815781.
• MtaMK a tatt tn gazdă Deva, zonă centrală 
Td/2M662,ZlHc.

• vtad tada 1310, af 1991, stare foarte bună, 
acte la zi, radlocasetofon, închidere centralizată, 
alarmă. Tel. 229527,0723/887212
•fetal BMh Sole i Scala full options, preț 
6000 euro, negociabil. Tel. 0722^49120.
• MM bafto laud, of 1998, benzină ♦ gaz, preț 
78 mIHoane lei, stare foarte bună. Tel. 223176, 
0724/980428.
• vtad tracta 1310, albă, af 1998,27.000 km, unic 
proprietar, preț 86 mBloane lei, negociabil. Tel.

■ 0254/217149, «726/698136.
■MMtadi papurt af 1997, benzină tracțiune 

spate, 5 trepte, UDO cmc, preț 1700 euro, 
Telefoane 3726/756058 0720/351751,
0720/323367.

• m ■arnineser'» hbs, rar 2005. tb. 
0734/306127.
«M WHC. af 1996 aMfet, full

----------

' 'z' 
r«r< feste Mbo. «todel Iu» 20» TA.

• vând erica model de Ford, af 2001-2004, acord
6 ltWl' °rtCe nWtlel' Tel'

• vândl ă S pfo,»*«. șl i Ford Scorolo 
avariat, in tcewl preț 2500 euro. TeL 
072V523833.
• vtataMacedte Cobra 240 D,roșu, af1978, RAR 
200fcttare foarte bună preț 1950 euro, nego-

• vâstdrartanFUt Stane, cu macara braț tele
scopic rabatabil, n metricufat preț negodaM. 
Td. 229248,0722/772477.
• vând camion IFA L 50, 5 auro, 70,000 km.

M’£!?'** ’cortl 
șoferi. Td. «742/3471» 02S7/3UJG.
• vând tata 16 tone, stare funcționare bună, 
acto iad. Tel. 0720/041127.

o Muri ie porumb, mărimea pietrei 24.
Td. 0744/175285 OE 116348 .

■■i* HMK Hk IVBBI A BBBB jB MIIMS vfvi vu auuvarai va uiu wi i

Ea 1/1 rihl\|Ț| A 7 A . | £ț încearcă variantele spetiale contra cost 
t* ■ lUkal • • I hl ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

■■g. ■UW,—1 . .... .. IIIIM4

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fk» remarcat,

0 0 0 0

Comtlm;
• chioșcul de Maro din «tați» 
de autobus Orizont - Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forme;
• chioșcul de ziar» de lângă 
Alimentara Baci»;
• diioecul de state intersecția 
Zamfirerou B-4ul Ducebal

in neobosita scurgere a timpului, 
a trecut, iată, 1 an de zile de când 
mult iubitul nostru soț și tată

cal. (r) economist 
TUDOR GHEORGHE

a plecat pentru totdeauna de lângă 
noi. Cu aceeași nestinsă durere îl 
vom păstra veșnic In suflet, cum, 
nădăjduim, o vor face și cei mai 
mulți dintre cei care l-au cunoscut 
și au știut să-l prețuiască. Fie-i 
țărâna ușoară.

Ioana ai Florin.

Piese, accesorii (42)
■ vând 2 discuri de frână ventilate, un set 
plăcute de frână Lucas, semnalizator stânga 
rață, toate noi, de Audi 80 butoiaș, preț nego
ciabil. Tel. 0723/779477.
■ vând 2 litri de uld motor Arai Super Tronic OW 
0723/7^ sub prețul de magazin. Tel.

• vândeteae de schimb pentru mașină de cusut 
motor electric, pedală, grai fere, cuțite șl Triploc, 
nou monofazlc. Tel. 217543.

Mobilier și interioare (47)
• vând iBrtlâ diferită vană de bate. Rdații tel. 
228905, Deva, Vânătorilor, nr. 7.

Televizoare (48)
• vând tv mare cu ecran protector, marca Note a. 
foarte frumos, stare de funcționare foarte bună. 
Tel. 0746/779286

Audio-video, antene s' 
instalații satelit (49)

•Mdntali rrmtrrMâ vinde antene de 
satelit cBgftafe începând cu M.nffloane 
«^rea^^^»ea taTutt fopreL 

informații la tetefoenele 0723/481776 săli 
0745/840474.

Matrimoniale (69)

vânzătoare pentru magazin alimentar, 
experiență minimum 3 arii. CV-urHe se 
depun la magazinul Konya, din Deva, b-dul 
Decebal, bl. D, parter, până la data de 
01433.2005. Informații la tel. 0721/165372.

EÎTATS PRÎK

Aparate loto si telefonice 
(50)

■ carate aga* abonament Conex'Cent Tel. 
0723^81314.
• rt«d Net* 3310 bine întreținut baterie LI 
ton, melodii Imagini, licurici, preț(300300 lei 
Td. 0723/005657.

luni garanție, jocuri, calculator, SB4 zile, preț 23

Arta, 
reviste (55)

S-au scurs 6 luni de când a plecat dintre noi cel care a

PETRU ALDE A
Comemorarea are loc astăzi 26 februarie, ora 10, la Biserica 
Sf. Vasile din Deva.

Dumnezeu să-l odihnească. 
Soția Elisabeta, fiicele Monica, Diana, ginerii Ceclliu, 

Vlvaldo, nepoții Titus, Miguel, Alexandru, cuscrii 
Georgeta $1 Victor Isfan.

Plante si animale, 
agroalirnentare (57)

• cumpăr 1 oi țurcane, ofer 6 milioane lei. Tel. 
214692. «74V7O9SK.
• vând Itone grâu panificație, preț 6000 lel/kg, 
CMmlndla.nr.110.
• vând Ma șl otavă de grădină producție 2004, 
Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vândtauana 130 m lungime, 150 euro și cro
codil 130 m, 800 euro, negociabil șl alte reptile, 
merită Văzute, nu sunt periculoase, ușor de 
infrețlnut cadou Ideal. Tel. 0746/7793»

• coapte tamptoam model Gasser. Tel. 213962, 
după ora 20.
• vând 2 litri de ulei de motor Arai Super tron Ic 
QW 30, sigilat sub prețul din magazin. Tel. 
073/779477
• vând batoane de difertie forme șl mărimi șl 
artificii tort pentru nunți șl alte aniversări. Tei. 
0723/779477.
• vând centrttagâ de 4 rame pentru miere sau 
12 radial, preț 7 milioane șl ceară de albine la 
130000 leW<g. Tel. 214692,0744/709592.
• vând toc Ih Campionatul municipal de fotbal. 
Td. 0723/90314.
• vând taică de prune calitate foarte bună 
80.000 leplltru, porumb boabe 5000 Id/kg, sfeclă 
furajeră 3000 lei/kg, baloți de lucarna 50000 
bucata TeL 0722/379481

Pierderi (62)
• atentat cornet asigurări sănătate pe nunele 
Crețu Janina Maria. Se declară nul.
• ptorthri omâ asigurări sănătate pe numele 
Deac Alexandru din Clopotiva. Se declară nuL
• ptertri carnet asigurări sănătate pe numele 
DOWncâu Bena Crisone. Se declară nul.
• pierdut anat asigurări sănătate pe numele 
Gogfțu Mădăftsa Ionela. Se declară nul.
• atentai anat asigurări sănătate pe numele 
Mardea Lăcrimioara Florina. Se decisă nul.
• ptardrt nnt asigurări sănătate t» numele

• CMMteâto dl Consum Pul vinde la HdteȘe 

următoarele mijloace fixe: etaj magazin 
complex Pul, Dacia papuc, mașini de cusut 
industriale, mașini tricotat manuale. Licitația va 
avea loc In flecare zi de luni a săptămânii, 
Începând cu data de 28022005, până la 
finanțarea vânzărilor. Relații la tel. 779152.

n ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă apropiată, pentru prietenie de 
lungă durată, posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
Td. 0743/864467.

• efectuai traaperi marfă Deva - Timișoara, 
preț negociabil, ta funcție de greutate șl volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521
•efectuai transport marfă local șl 
Interurban cu autoutilitară de 3,2 tone .util. 
Duba este prevăzută șl cu stendere pentru 
confecții L 600, I 240, li 230. Tel. 229611, 
0740/953297.

• snMMi ctMitHA anoaletxi txxAft** 
speotaUst vechime minimum 5 ani. CV-urile, 
Se depun la restaurantul President, dfrl 
Deva, frdul 22 Decembrie, nr. 168, până la 
data de 0103.2005. Relaffl te tel. 
0722/238726
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Tratat

Whrtney

tratat Ia 25

a suferit o traheotomie

sunt mai degrabă bolnavi 
mintal decât posedați de 
demoni.

Unii observatori au estimat 
că destinderea pacientului se 
datorează unui fenomen spi
ritual, in timp ce alții au com
parat exorcizarea cu o formă 
de hipnoză.

Liderii Bisericii Anglicane 
au declarat că cei care fac

Pastă care repară 
cârme dentare

siuni care studia relația din
tre știință și religie.

Reverendul penticostal Tre
vor Newport a condus exor
cizarea unui bărbat de 40 ani, 
numit Colin, în cadrul unei 
emisiuni transmise de Chan
nel 4. Reverendul, care are o 
experiență de mai mulți ani 
în domeniu, a recitat rugăciu
ni pentru a-1 elibera pe aces
ta de demoni.

■ Suveranul Pontif 
respiră autonom și mi 
mai are nevoie de 
aparatura specială

Beriin (MF) - Rosetta, sonda interplane
tară europeană care a începui, pe 2 martie 
2004, o călătorie de zece ani spre o cometă, 
va fi vizibilă de pe Pământ pe 4 martie, 
anunță Agenția Spațială Europeană (ESA), 
care lansează un concurs de fotografie cu 
această ocazie.

Pe 4 martie, la ora 22:10 GMȚ, sonda se 
va afla la o distanță de 1.900 km de Pământ, 
deasupra Mexicului. Amatorii o vor putea 
zări în cursul serii, chiar și cu echipamente 
de observație relativ modeste. Rosetta nu 
va fi însă vizibilă cu ochiul liber din Europa.

Londra (MF) - O televiz
iune britanică a oferit joi 
seara spectacolul exorcizării 
unui bărbat. în timp ce acti
vitatea sa cerebrală era moni
torizată, în cadrul unei emi-

Daciana are 
16 ani și este 
pasionată de 
muzică, dans și 
sport.

(Foto: Traian Mânu)

Pregătiri La Kodak 
Theatre continuă pregăti
rile pentru a 77-u ediție a 
galei premiilor Oscar, 
care va avea loc dumini
că noaptea. (Foto: EPA)

Whftney Houston
(Foto: EPA)

; Tokyo (MF) - Cercetătorii 
japonezi au creat o pastă de 
dinți care repară cariile mici, 
aflate in fază incipientă. Pas
ta din smalț sintetic ar putea 
revoluționa tratarea leziuni
lor minore, arată studiul doc
torului Kazue Yamagishi, din 
Tokyo.

Cariile dentare sunt halate 
ta mod obișnuit-prin Îndepăr
tarea părții afectate și umple
rea golului rămas cu o rezină 
sau un aliaj metalic. Uneori 
însă, pentru fixarea părții ar
tificiale este nevoie de înde
părtarea unei părți sănătoase 
din dintele afectat.

Japonezii au creat o pastă 
albă cristalină dintr-o substan
ță asemănătoare din punct de 
vedere chimic și structural cu 
smalțul natural al dinților. 
Pasta de dinți a reparat și le
ziunile cauzate de bacteriile 
acide.

• Sancțiuni. Mai multe persoane din servi
ciul prințului Charles ar putea să-și piardă . 
posturile ca urmare a greșelilor care au mar
cat preparativele pentru căsătoria acestuia.

• Diagnosticare. Compania japoneză 
Toray Industries susține că a creat un cip 
electronic ce permite detectarea mai multor 
boli prin analiza unei picături de sânge, 
dând diagnosticul în jumătate de oră. -

Număr-record de candidaturi
Oslo (MF) - Numărul definitiv al candi

daturilor la Premiul Nobel pentru Pace a 
atins anul acesta un nou record, ajungând 
la 199 de persoane și organizații, a anunțat 
Institutul Nobel..

tfk ih secretă, canform tradiției, lista 
candidaturilor numără 163 de personalități 
și 36 de organizații, a declarat Geir Lun- 
destad, directorul Institutului Nobel.

■ Convenția are ca 
obiectiv combaterea 
fumatului și intră în 
vigoare duminică

Manila (MF) - Convenția- 
cadru de control al tutunului, 
primul tratat mondial desti
nat să reducă consumul de tu
tun, care determină moartea 
a cinci milioane de persoane 
pe an, intră ta vigoare dumi
nică, â anunfat Organizația 
Mondială a Sănătății fOMS).

Această convenție-cadru, 
adoptată de peste 190 de țări, 
reprezintă primul tratat hpte”- 
qațional în domeniul sănă
tății publice adoptat vreodată 
șl vizează interzicerea pubii- 
*■? <r . ■

rUttn de elefant e nevoit să se adapteze 
la zăpada de la Whipenade Zoo. ta Bedford
shire (Măreh Sritanie). (Fota epa)

Exorcizare științifica în direct la televizor
■ Au fost invitați 
preoți anglicani, musul 
mani, neurologi, psi
hologi și psihiatri


