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în cursul dimineții va ninge, spre 

amiază precipitațiile vor deveni mixte Atac PNL la popă PSD!
dimineața la prânz seara

■ Octavian Rudeanu e 
acuzat de președintele 
CJ că a fost tot timpul 
împotriva bisericii.
Daniel'I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Octavian Rudeanu, 
fostul șef al Direcției pentru 
Cultură a fost atacat verbal

ieri de către președintele CJ, 
Mircea Moloț. Nemulțumirile 
acestuia se referă la acti
vitățile desfășurate de preotul 
Rudeanu în cadrul respectivei 
instituții, în ultimii ani.

„Am impresia că preotul 
Rudeanu a fost tot -timpul 
împotriva bisericii. Mă gân
desc la faptul că unele dintre 
cele mai vechi biserici din 
județ, precum cele de la

Ribița și Crișcior, au fost lă
sate în paragină, iar acest lu
cru mi se pare inadmisibil. 
Bănuiesc că pe acolo nu s-a 
dus pentru că nu se făceau 
pomeni; nu-1 interesau decât 
parohiile cu mai mulți eno
riași”, a comentat acid Mir
cea Moloț. El a adăugat că au 
existat destule fonduri pentru 
punerea în valoare a celor 
două biserici, dar, „ca pe tim

pul întrecerilor socialiste”, 
banii au fost returnați fără a 
fi folosiți. „Acum domnul Oc
tavian Rudeanu mă bombar
dează cu scrisori pentru susți
nerea unor biserici, ba mai 
mult, pentru angajarea soți
ilor unor preoți. De ce nu a 
făcut aceste lucruri pe când 
la conducerea CJ se afla Mi
hail Rudeanu?”, s-a întrebat 
retoric actualul președintei

Fii expert în sănătate!
M Ai dureri de tap, vrei să-ți faci analizele 

sau trebuie să-ți cumperi medicamente? 
Soluția ta este “Cuvântul Liber”! DE CE? 
Pentru că noi am lansat campania “.Fii 

j expert în sănătate!” Suntem ghidul tău în 
domeniul SĂNĂTATE și iți oferim soluția 

i pentru problemele tale medicale! în fiecare 
sâmbătă alege SĂNĂTATEA din pagina 6!

Raiul compensatelor
Deva (I.J.) - Județul Hunedoara rămâne 

încă o oază în ceea ce privește medica
mentele compensate, pentru că aici nu au 
existat și nu există disfuncționalități în sis- 

i tem. „Lista compensatelor va fi mai scurtă, 
' din aprilie, dar Casa încă nu a primit nim- 
„ ic oficial în acest sens”, declară Luminița 
•Rodean, Colegiul Farmaciștilor Hunedoara.

Colaborări cu slovacii
Deva (C.P.) - Reprezentanții C.C.I. Hune

doara și cei ai Ambasadei Slovaciei la Bu
curești au avut ieri o întâlnire în care s-au 
discutat posibilitățile de dezvoltare a cola
borării economice. „Pentru ca un om de afa
ceri slovac să vină să investească aici are 
nevoie de informații, pe care le poate fur
niza acum ambasada. După aceste discuții 
vom face recomandări privind parteneri- 
atele și vom informa oamenii de afaceri slo
vaci interesați să investească în acest județ 
care, ca profil economic, este compatibil cu 
interesele economice ale Slovaciei”, a spus, 
la Deva, Excelența Sa Jan Soth.

Aproximativ 60 de 
hoți de fier vechi au fost 
prinși în flagrant, în in- 
cinta-Siderurgicii Hu
nedoara, de către jan
darmii hunedoreni/ P3 

(Eoto: Loredana Leal
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Subvenția5
■ Din .acest an, nu vor 
mai primi Subvenție 
decât culturile de 
orzoaică și legume.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Celebra subvenție 
acordată anul trecut, în pre
mieră, tuturor agricultorilor 
care dețineau mai puțin de 
cinci hectare de teren agricol 
a fost diminuată. Practic, din

agricolă...
acest an, Ministerul Agricul
turii a hotărât ca subvenția 
de două milioane de lei la 
hectar să se acorde numai 
pentru culturile de orzoaică 
și legume. Pentru județul Hu
nedoara acest lucru presu
pune ca, din cele aproximativ 
40.000 de hectare subvențio
nate anul trecut, în 2005 vor 
mai fi acordate subvenții pen
tru doar 10.000 de hectare de 
teren agricol. Iar durerea 
agricultorilor este că aceste 
subvenții sunt acordate pen

tru culturi care în județul Hu
nedoara simt puțin practicate. 

„Ideea de a subvenționa 
acest tip de agricultură de 
subzistență nu este viabilă. 
Pentru că pur și simplu banii 
dați de stat nu se regăsesc în 
producția ieșită pe piață. 
Chiar dacă aceste subvenții s- 
au restrâns, s-au majorat cele 
pentru carnea de pasăre și de 
porc. Apare o nouă filozofie 
în agricultură”, susține Călin 
Marian, directorul DADR 
Hunedoara.

Criză la Romsilva
Deva (LJ.) - Romsilva 

Deva se confruntă cu o 
criză de lichidități. „S-au 
făcut cheltuieli prea mari 
la finele anului 2004. Nici 
vremea nu ne ajută. 
Agenții economici au in
trat în criză de bani prin 
căderea monedei euro
pene, dar și pentru că în 
prezent pe piață nu se 
caută lemnul de fag”, pre
cizează Horea Stăncioiu, 
director Romsilva Deva.

Incidența Ia cancerul de sân
Dacă la celelalte forme de cancer s-a înregistrat o creștere a 
numărului de îmbolnăviri, între 2003 și 2004, la cancerul 
□e sân, în județul Hunedoara s-a înregistrat o scădere 
cu circa 20%

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Spitalul Județean Hunedoara

Alianța a găsit soluția
Deva (D.I.) - Mircia Mun

tean, copreședintele Alianței 
DA Hunedoara, a declarat că 
posturile din fruntea direcți
ilor descentralizate din județ 
vor fi eliberate prin demiterea 
în bloc a tuturor șefilor aces
tora, numiți în funcții pe vre
mea PSD-ului. Modalitatea gă
sită de actuala putere este cea 
a adoptării unei Ordonanțe de 
Urgență prin care statutul 
celor care conduc direcțiile să 
fie transformat din funcționar 
public în demnitar, numit pe 
o perioadă de maximum patru 
ani. „Se lucrează deja la ela

borarea unei asemenea ordo
nanțe prin care să fie dați 
afară toți odată. Mi se pare 
normal ca o echipă ce vine la 
conducere să își numească 
propriii oameni în fruntea in
stituțiilor din subordine. Nu 
putem guverna cu indivizi 
care, în timpul campaniei 
electorale criticau programul 
Alianței, iar acum vin pe ușa 
din spate și afirmă că PSD-ul 
le-a făcut numai rău. 
Susținem conducerea Prefec
turii în demersurile pe care 
le-a făcut până acum”, a mai 
spus Mircia Muntean.

Un tren de marfă care circula dinspre Mintia spre Pe
troșani a deraiat joi seara în Stația CER Simeria. Se efec
tuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor care au dus 
la producerea accidentului feroviar. /p3 (Foto: Traian Mânu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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• Descoperit mort. Fostul ministru ucrai
nean de Interne, luri Kravcenko, citat să 
depună mărturie la Parchet în cazul Go- 
nadze, a fost găsit mort, ieri dimineață, fiind 
probabil vorba despre o sinucidere. Parche
tul general îl convocase, ieri, pe Kravcenko 
pentru a depune mărturie în cadrul anchetei 
iegate de asasinarea, în 2000, a ziaristului 
de opoziție Gheorghi Gonadze.

• Monitorizate, Alegerile parlamentare din 
Republica Moldova, de duminică, vor fi mo
nitorizate de 2.500 de observatori locali și 
de 747 de observatori străini. Cele mai nu
meroase grupuri vor fi aelegate de Aduna
rea Parlamentară a Consiliului Europei și 
Adunarea Parlamentară a OSCE. .

România, strategică pentru SUA
■ Generalul James 
Jones face precizări 
privind reamplasarea 
trupelor SUA în Europa

Generalul american James Jones

vrem să renunțăm și la echi
pamentele grele, pentru a pui 
tea forma rapid o forță mp' 
importantă, în caz de neceș# 
fate”, a spus ^1.

Generalul James Jones a 
precizat că finanțarea orică
rui plasa de restructurare a 
forțelor americane din Euro
pa va trebui aprobată de Con
gresul Statelor Unite, care â 
primit un proiect de lege pri
vind primele etape ide planu
lui de reorganizare. Acesta 
prevede alocarea a mai mult 
de un miliard de dolari pete 
tru îmbunătățirea amplasa
mentelor pe termen lung din 
Europa, la anul.

El a adăugat că scopul aci 
tualelor negocieri este consol 
lidarea unităților pentru oper 
rațiunj speciale ale armatei 
terestre.marinei și forțelor 
aeriene, răspândite în prezent 
în Europa, într-un avanpost 
consolidat în Spania sau în 
Sicilia.

Arlington (MF) - Generalul 
american James Jones, co
mandantul forțelor americane 
din Europa, a declarat, într-un 
Interviu publicat de Stars and 
Stripes, că oficialii americani 
poartă în prezent negocieri cu 
țările care vor găzdui baze 
militare americane.

în privința Forței est-euro- 
pene,trupele terestre ar urma 
să aiftă cartierul general în 
'EQBoiț.4* Est, cu unități de 
dimensiunile unei brigăzi, 
provenite din Europa și State
le Unite, care vor asigura ro
tația și care vor merge. în 
noile amplasamente operațio
nale avansate din România și 
Bulgaria Unul dintre sacaii 
oanete brigăzii Stryker va e- 
fectua prima rotație în Euro-

j

făcut aceste declarații 5 starea de urgență
rw 4 Sw ■!* *-w ta ta 4 ta.te ț -V — *• - — iu*l^
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Atentat 
înregistrat

Beirut (MF) - Atenta
tul soldat cu moartea 
fostului premier libanez 
Rafie Hariri a fost înre
gistrat de camerele de 
supraveghere ale unor 
companii private, â de
clarat o sursă din cadrul 
anchetei. „Există mai 
multe casete. Acestea au 
surprins circulația în 
zona respectivă, până în 
momentul exploziei care 
s-a produs Ia -trecerea 
convoiului" lui Hariri, 
potrivit sursei.

pa de Est la scurt timp după 
ce va ajunge la baza Grafen
wohr din Germania.
La Marea Neagră

Jones a adăugat că speră să 
creeze la Marea Neagră și un

depozit pentru
aparatură, în plus Șțăj de ca
pacitățile existente 1 Ita] i ii 
Norvegia, precum și să supli
menteze dotarea flotilei mari
time. „Pe măsură ce renun
țăm la diviziile grele, nu 

-Io/ M OT!lyad Aliata
(Fo

Starea de 
«gaiță,

0 chestiune 
de timp

Washington (MF)
Președintele american, 
George W. Bush, a afir
mat, joi, că arestarea lui 
Osama ben Laden, lide
rul organizației teroriste

i
1
4
i .

s 
î
1

Bagdad (MR ■ Pre
mierul irakia te 

exercițiu, lyad Allaui, 
a anunțat prelun
girea cu a Iun# a 
stării de urgență din 
țara, cu excepția 

zonei autonome 
kurde. Utemi prelun
gire eu 30 Be zile a 
Stării de Brgență fu
sese) anunțată ia 29 
ianiiarie, te ajunul 

jtrierale.

către delegați a protocolu
lui de comasare prin ab
sorbție a URR de către 
PNȚGD. Pe ordinea de zi se 
va mi afla votarea Statu
tului acestei formațiuni și 
â programului politic.

■ . ‘Un alt puncf împortant
—«r- ------ A două câhstă în votil acordat
zffe de co» se, In urma completării Biroului Națio- 
-------- -- ----------2—■ nai de Conducere cu nai 
ti^d Popnlar Creștin De- membri, în urma comasă 
mocrat (PNȚCD), rezultat rii prin absorbție de către 
al comasării prin absorbție PNȚCD a URR. NegMîieirfia 

două

■PNȚCD și URR vor 
constitui Partidul 
Popular Creștin 
Democrat

cărora se va constitui Pâr-

cu ocazia depunerii ju
rământului de către 
noul secretar american 
pentru Securitate Inter
nă, Michael Chertoff. Al- 
Qaida a comis atentatele 
din SUA, de la 11 sep- i 
tembrie 
2001, sol
date cu 
aproape 
3.000 de 
mcrțL

^decretată în Irak, cu 
excepția celor trei 

jrovinci* autonome 
kurde din nordul 
țării. La 7 noiembrie 

. ; 2004, în preziua a- 
sattukii asupra craju 

lui rebel Fallujah, Al- 
aui a decretat starea 
de urgența pe aproa
pe întreg teritoriul 
țării,'pentru o peri

oada de 60 de zile. 
Starea da urgență 
acordă premierului 
prerogativa extinse, 

-care merg de ia 
impunerea unor 
restricții de circulație 
până la emiterea 
unor mandate de , 
arestare.

t

biect, în special, adoptarea 
unei rezoluții privind tran
sformarea PNȚGD în 
PPCD, decizie adoptată în 
februarie de Comitetul Na
țional (te Conducere al par-, 
titlului.

Cea de a doua zi este des
tinată Congresului de unifi
care a mișcării creștin-de- 
mocrate, prin ratificarea de

Washington (MF) Preșe
dintele americai >eo j W. 
Bush, a reluat, joii ațfehfl a- 
dresat Siriei de a-și 'retrage 
trupele din Liban și a reafir
mat disponibilitatea Statelor 
Unite de a sprijini statele eu
ropene In negocierile cu Ira
nul, pe care l-a acuzat de lipsă 
de cooperare. '

JEste timpul ca Siria lă se 
retragă. Statele Unlteșprijină 
cu putere democrația tn lume, 
inclusiv în Liban, iar aceas
ta nu se poate dezvolta atât 
timp

aibă doi vicepreședinți și 
secretând generai. Marian 
Miluț. care s-a înscris re
cent în PNȚCD, & fi pro
pus ca președinte al Con
siliului Naționad de Con-sili ului Naționah de Con- ' 
ducere. URR propune ca vi- . 
copreședinți pe Cosmin 
Alexandru și Claudiu Cris 
tea, iar ca secretar general 
pe Adrian Pop.

trupele bfițlehenreio Geo™? W
teritoriul său", a '*** «*■
i, cu ocazia unei 

Vizite întreprinse ' ia i sediul 
CIA. : r,<

Referindu-se la problema 
dosarului nuclear .iranian, 
președintele american a de
clarat „Am transmis yrie toni
lor noștri europead'care poar- 

, tă negocieri cu Iranul, în nu
mele tuturor, că doresc .să mă 
asigur că procesul, progresea
ză și că noi căutăm mijloacele 
de a-i ajute”.

„Apreciez mult că prietenii

.lunfibn-
noștri europeni sunt acum dt 
acord cu Statele Unite Jn pri . 
vința faptului că Iranul nu 
trebuie să intre în posesi^ ( 
armei nucleare, fără a adăuga 
alte condiții sau nuanțe”, a 
afirmat el.

„Putui este și el de aceeașj 
părere, iar pentru mine acest 
lucru reprezintă un punci 
plecare extrem de importai^ 
pentru realizarea obiectivului 
nostru comun”, a subliniat fi1 
derul american. _]

OperețhffM! iinpotiws * * irere
Roma (MF) - O vastă operațiune a poliției 

a început joi, la Napoli, împotriva mafiei 
locale, Camorra, iar 42 de persoane au fost 
deja arestate, potrivit unui bilanț provizo
riu, dat publicității ieri de forțele de ordine 
italiene.

Parchetul din Napoli a emis 42 de. man
date de arestare pe numele unor presupuși 
membri ai clanului Di Lauro, o familie 
mafiotă angajată într-un război sângeros 
împotriva unora dintre foștii săi membri.

Aceștia, acuzați că au luat banii fami
liei Di Lauro, s-au organbat Inteo grupare 
canmreirtă, denumite „Sacesionlștii”.

Cele două clanuri au hmeput de peste un 
an o luptă nemiloasă pentru controlul 
asupra traficului de droguri în cartierele 
periferice din norded orașului &apoli..

Circa 134 de a tal te s-au înregistrai 
în regiunea Napoli ta 2004, tilnfre carS lOS 
au l^gâtură directe cu războiul dintre femi- 
lia Di Lauro și secesioniști-

în cursul operațiunii de joi, un presu
pus membru al clanului Di: „auro a fost a- 
restat la Ancona, în centrtdUtalk 1.

i

i

TEUS0ANE REDACȚIE:

Jiang Zemin $1 Hu Jintao (Foto: epa>

Jiang Zemin 
se retrage

Beijing (MF) - Jiang Zemin 
și-a depus, ieri, demisia din 
funcția de președinte al Co
misiei .Militare Centrale de 
Stat (CMC), după ce, în luna 
septembrie a anului trecut, se 
retrăsese de la conducerea co
misiei similare a Partidului 
Comunist Chinez (PCC), a a- 
nunțat agenția de presă Chi
na Nouă.

Retragerea lui Jiang Zemin, 
în vârstă de 78 de ani, va per
mite alegerea în aceeași func
ție a președintelui Hu Jintao, 
aflat la conducerea Comisiei 
Militare Centrale a Partidului 
Comunist Începând din luna 
septembrie a anului trecut.

București (MF) - Un avion 
al companiei Tarom care a 
plecat, joi noapte, din Bucu
rești spre Dubai, a fost întors 
din drum după câteva zeci de 
minute de la decolare, întru
cât la Aeroportul Henri Coan- 
dă s-a primit un telefon ce 
anunța prezența unei bombe 
în aeronavă. Potrivit unui

>31 ■ 
comunicat al Ministerului 
Transporturilor, remis, ieri, 
MEDIAFAX, amenințarea cu 
bombă viza aeronava Tarom 
ce efectua cursa RO 065 Bu
curești - Dubai. Telefonul a 
fost primit cu un sfert de oră 
înainte de miezul nopții.

Astfel, avionul a aterizat la 
ora 1.06, fiind parcat, conform

procedurii, „la locul undefsd 
aflau deja organele abilitat^”j 

După o inspecție de peste 
o oră, aeronava a fost declara 
tă nesuspectă la ora 02.30, iar 
compania Tarom a decis înlo 
cuirea avionului și mutarea 
pasagerilor intr-un alt apafaț 

Noul avion a plecat sprit 
Dubai la ora 4.35.
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hReuniune. La Grupul Școlar „Grifore 
Moisil" din Deva va avea loc luni, 7 martie, 
de la ora 10, deschiderea oficială a Reuniunii 

.de proiect COMENIUS 1 
franță intercutturalâ". (R.l

Colaborare 
culturală SlVETlEE

■ La Galeriile de Artă 
„Forma" a fost 
vernisată o expoziție 
de pictură murală.

Sanda Bocanicw

N-o fi Ion al nostru mai tare ca Sol
datul Universal, care î$i aranjează 
dușmanii stând în șpagat, și nici ma< sogat 

Sgdecât Bill Gates. în schimb, îi oatem pe 
americani la capitolul viteză de reacție 

. atunci când e vorba de sex. Cel puțin așa 
^ reiese din studiul făcut de o gașcă de spe

cialiști din cadrul Centrului Român de 
■^Medicină.

Oractic, medicii au calculat ed pentru 
I americani, timpul scurs între a se 

’ decide să înceapă o partidă de amor și a 
, . .finaliza actul propriu-zis este de 57 de 

^minute. Dintre care, aproape o,jumătate 
. de oră, masculul american stă în cumpănă 

dacă să se apuce sau nu de treabă! în 
contrapartidă, un românaș are nevoie de 
doar 12 minute pentru a intra în acțiune. > 
Adică este de aproapetteț orlmah rapid .tui 
decât americanul. t

In felul acesta s-a dus dracului mitul 
indianului Talpă-lute! Păi, până să se

gândească americanul să atace problema, 
românașul a și rezolvat trei cazuri. Mai 
există însă o problemă. Nu cred că doc
torii au studiat treaba asta cu viteza prin 
Ardeal. Că sigur ne făceam de rușine. Păi, 
până să se gândească un ardelean, dacă să 
intre sau nu în pâine, are timp fătuca să 

7,tragă un pui de somn. Și va avea parte de 
ceva acțiune dacă, între timp, ardeleanul 
nu și-a pierdut șirul gândurilor. No, așe!

Deva (S.B.) - Oaspeți slo
vaci și maghiari al culturii, 
prezenți tn aceste zile la 
Deva, au prezentat, ieri, 
aspecte legate de patrimoniile 
Slovaciei și Ungariei, de 
restaurare șl conservare. în 
cadrul unei dezbateri pe 
această tematică, organizată 
de Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva, au luat 
cuvântul specialiști din cele 
trei țări și reprezentanți ai 
ambasadelor amintite. 
Ambasadorul Slovaciei, Jan 
Soth, a precizat că: „împre
ună, Ungaria, Slovacia și

Protestele sindicale continuă
Deva (I.J.) - Marile cen

trale sindicale vor intra de 
luni în cea de-a doua etapă 
a manifestărilor de protest 
pe tema modificărilor 
anunțate la Codul Muncii. 
Astfșl, confederații' vor 
trei» Ia mitinguri de

I T/

■ Aproximativ 60 de 
hoți de fier vechi au 
fost prinși în flagrant, 
de către jandarmi.

Hunedoara - O nouă acțiu
ne a jandarmilor, desfășurată 
la nivel județean, a fost pusă 
în aplicare, ieri, atât in in
cinta întreprinderilor cu ca
pital de stat, cât și in cele cu 
capital privat. Aceste acțiuni 
au fost derulate în urma 
sesizărilor în ceea ce privește

Oferta de primăvară a taberelor
■ în jur de 2 milioane 
de lei va costa cazarea 
și masa într-o tabără în 
această primăvară.

Raluca Iovescu______________
ratotKiOMM IMNflVM HUDOTM^

Deva - Pentru vacanța de 
primăvară Agenția Teritori
ală a Taberelor și Turismului

Accident feroviar la Simeria
Simeria (M.T.) - Un tren de 

marfă care transporta 
cărbune din Valea Jiului a 
deraiat, joi seara, în gara 
Simeria. Trenul adusese 
cărbune la Termocentrala 
Mintia și se întorcea la 
Petroșani. Avea în compo
nență 30 de vagoane, din care 
patru au ieșit de pe linia de 
cale ferată. Trenul a acroșat 
o locomotivă ce aparținea 
depoului Sibiu și urma să 
tracteze trenul rapid din 

România, putem, din punct 
de vedere cultural, să dăm 
exemplu europenismului”.
Expoziție slovaco- 
ungară

Toth Istvan - dir. adj. al 
Centrului Cultural al 
Ungariei din București, a 
specificat că: „in Transilvania 
există o minunată pictură 
realizată in stil italian. Noi 
am venit la Deva cu o 
expoziție despre pictura 
murală medievală care a mai 
fost prezentată doar in trei 
orașe românești”. Reprezen
tantul Direcției Naționale de 
Patrimoniu din Slovacia, 
prof. dr. Alexander Balega, a 
prezentat intreaga rețea prin 
care se obțin restauratori slo
vaci, care este extrem de bine 
pusă la punct. Expoziția va fi 
deschisă până în 27 martie 
2005.

amploare în Deva, data de 
15 martie fiind aleasă de 
CNSLR Frăția. Cu proteste 
amenință și sindicatele 
CFR care la 10 martie ma
nifestă împotriva deciziei 
guvernului de nemodificare 
a salariilor din sistem.

flirtul de fier vechi care pe
riclitează In primul rând cir
culația feroviară. Două 
detașamente ale jandarmilor 
mobili din Mintia, cât și ai 
jandarmeriei de ordine pu- 
blică Petroșani au acționat în 
zonele cele mai frecventate de 
hoți.
Tactici de furt

Una din explicațiile pe care 
o au paznicii care acționează 
in incinta Siderurgicii, refe
ritor la numărul mare de 
hoți, este legată de nivelul de 
trai extrem de scăzut, Tacti- 
cile adoptate de hoți sunt

Școlar Hunedoara pune la 
dispoziția elevilor și cadrelor 
didactice aproximativ 130 de 
locuri de cazare în taberele 
din județ.

După cum a declarat 
Simona Oprea, directorul 
Agenția Teritorială a Ta
berelor și Turismului Școlar 
Hunedoara, prețul unei zile 
de cazare este de 300000 lei pe 
zi, incluzând și 3 mese.

Simeria spre Sibiu. în urma 
acestui accident nu au fost 
înregistrate victime și nici 
vătămări corporale. Circu
lația feroviară a fost blocată 
aproximativ două ore, după 
care traficul a fost reluat. Nu 
se cunoaște până la această 
oră cauza deraierii, dar se 
pare că ar fi vorba de o 
defecțiune tehnică. Pentru a 
stabili cauzele accidentului, s- 
a, constituit o comisie de spe
cialiști din cadrul CFR.

I

„deosebite”. „Urmăresc trenul 
încărcat cu fler vechi care 
pleacă din incinta Siderur
gicii și profită de faptul că nu 
are viteză. Urcă în vagoanele 
încărcate și aruncă fierul, pe 
care mai apoi îl recuperează 
și îl vând la centrele de 
colectare din apropiere. Pen
tru că suntem puțini paznici, 
în raport cu suprafața pe care 
trebuie să o supraveghem, 
aproximativ 100 de oameni la 
400 ha, nu reușim să oprim 
acest fenomen. Sunt grupuri 
de cel puțin 15 persoane, iar 
noi suntem câte doi și nu 
putem să le ținem piept”,

Taberele deschise acestei 
oferte, în perioada 1 februa
rie - 30 aprilie, sunt cele de la 
Brădățel, Căprioara și 
Lăpușnic.

Agenția organizează și 
excursii în toată țara, la 
prețul de 22.000 lei/km, 
cazarea făcându-se în tabere 
școlare, la prețuri cuprinse 
între 170-270.000 lei/noapte/ 
persoană. 

Echipe 
de munci
tori ale
Primăriei 
Deva au ac
ționat ieri 
pentru în
depărtarea 
zăpezii tn*. 
ghețatede 
pe trotuare.

(Foto;T«tan

afirmă directorul Sid Pază 
Hunedoara, Gheorghe Andrei.
Milioane, din fier

Numărul celor care prac
tică această „meserie” este pe 
zi ce trece tot mai mare. Un 
kilogram de fier vechi se vin
de cu patru până la cinci mii 
de lei. în cazul în care se fură 
o căruță de fier, aproximativ 
o tonă, poate ajunge la suma 
de șase milioane de lei. 
Amenzile aplicate la Hune
doara și Petroșani au depășit 
o sută de milioane de lei, iar 
hoții au fost nevoiți să resti
tuie fierul furat.

Instruire DADR
Deva (LX.) - Specialiști 

din cadrul DADR Hune
doara vor organiza, luni, 
o întâlnire de instruire 
cu inginerii agricoli din 
cadrul tuturor Centrelor 
agricole locale din județ. 
Vor fi discutate probleme 
legate de completarea 
cererilor pentru acor
darea cupoanelor va
lorice pentru agricultori.
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730 Ceasta deșteptător
820 Teteshopptog 
830 Desene animate CI 
(3 Disney 

930 JwnaU TVR Sport 
Meteo

9ta5 Orice e posUI 
1035 Avanpremieră 
10?45 Spectacolul lumii
11:15 Justiție mtittară. Cu:

B Karri Turner, Steven 
Culp, Tracey Needham, 
Raye Hollitt Un serial 
de acțiune de succes, cu 
oameni to uniformă, 
care rezolvă situații lim
ită, utilizând cea mai 
importantă armă din 
lume: justiția. 

1235|Mțge fllmuiui: Tom 

1225 taparil (comedie,
Q Franța. 1986). Cu: Pietre 

Rkhacd
1430 Jurnalul TVR Sport 
14:15 Lemaa ta care trăim 
1530 TeriteCiga Davis 
1750 Alliga cMKta 
1&00 Tibcndoopcdp 
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

1
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I TVR Sport

*

Etio-J

MlOazastrui 

l^hrller, 
SUA 2004).

/ Cu: Carole Bouquet 
Km Rossi Stuart 

laude Rich. Regia 
hJean-Daniel Verhaeghe. 

VRMNtaUCandtt 
tarele premiu al Aus- 
Indai. Transmisiune 

. «dractă...
tfei . TVR Sport 
id Meteo 
AMdowte

QdeteDrannezeu (come
die, coproducție, 2002).

. Cu: Penelope 
Kraz, Victoria Abril, 

'' Demian Bichir, Fanny 

Ardant Juan Echanove. 
Regia Agustin Diaz 
Yanes. Premiul MTV 
2001, pentoiZBl ma 

furnir
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730 Coroana de frx (relu- 
Oare)

830 Aventurile ltd Sylvester 
H și Tweety, episodul 1.

Voci: Joe Alaskey, June 
Foray, Frank Welker. 
Regia: Lenord Robinson, 
James T. Walker

930 Beyblade 
930 Tom șl Jerry 
03 Gecpatra2525,
®dul 15. Cu: Gina 

Victoria Pratl Jennifer 
Sky, Patrick Kake, David 
Press, Mark Williams 

1035 Icstrim tivi (reluare) 
1050 Dinastia Câmpurilor 

(reluare) 
1130 Ski Magazin 
1130 Promotor 
12:15 Magazin UCL 
1250; neFiroTv 
1330 0 kw . vta, 

episodul-40
1430 Ferma veselă (comatae, 

QSUA 1988). Cu: Chevy 
Chase

16L15 Mawridț (aventori, 
,a SUA 1994)

1855 Știrile Spprflw 
1930 Știrile ProTV. Sport

2M5Amă mortală 2
13-Mune, SUA 1989). 

Deși aparent nu se 
. ințeleg deloc, polițiștii 

Riggs și Murtaugh 
formează o echipă for- 
midabilă 

Al Premont (thriller, 
33 SUA 1995). Cu: Eric 

WSdberts,;Ka5Wuhrw, 

con Periman, Paut Le 
i|| Bfaț, ■ Gan Stansfield, 

Tracey Neetftam. Doc
torul lan Burton (Eric 

j.5 foberts), realizate 
4nor tratări 

voluțfonan îndome- 
trifoi parapslhiloglei,

< descoperă că Lila Reed 
tatiWuhret), o stu
denta la arte frumoase, 
are capadtați paranor
male, putând vedea din- 

: ' colo de realitatea imed
iată.

î

t

3

1
I 
r

t

'■f:.

4:15 Dinozaurii (reluate)
530 Vfoere - A trăi cu pasi-
B une (Italia, serial; 1999) 

(reluare)
630 9595 - Te învață ce să 

fad (reluare)
730 Seaquest (SUA, 1993)
830 Gadget și Gadgetinii
13 (SUA 2001)

830Cflpfii Lunii
<HW fcntenwi 
930PtfrtaraMrtm 

iwemibjgr 

1130 Bunul poăflst (dramă,
S SUA 1991). :

1330 Știri 
13:15

Ol (western, SUAi 2003). 
Cu: Tem Berenger, Peter 
O'Meara, Anw CarlsonO'Meara, Aww Gadson 

14.15 Tobruk (război, SUA 
01967)

Iww© wvKmmQF JHiitinCr,
H Anglia, 19®). Povestea 

St iară to 1821

630 Anja după Viktor
O (romantic, Danemarca, 

2003). Cu: Robert Han-ț > 
sen, Sofie Lassenkahl- 
ke, Louise Iversen, Karl 
Bille, Mira Wanting 

* 730 Hunter (acțiune, SUA 
> 13 2003). Cu: Daphne

730hvria 

73»Mw 
gj

930 Untasui cunoașterii 
1030 Btdunse jl alte gtaa 
îi® taâaeMbmntan- 

Sacramento Kings, med 
dn NBA Rezumat 

1230 Top Sport CriMfem și 
Rtoess 

1230 Magazin IT 
1330 Vânt și nor 
1355 Aam este... MAXIMA 
1430 Televiziunea.

dragostea mea. Prezintă 
Alexandra VelnWuc 
Dansând ta ...iarnă. 
Realizator OvWu 
Dumitru 

1530 Fotbat Unteenltetea
Cratova- FCAtg* 
Meddn DMziaA.

1730 Via sacra. Din sumar. 
Călătorie prin Talion - 
prezBfitdrBS vțcho cctsți 
a Talionului cu Userid șl .1430 Ce vw fotele 

monumente.
1830 Miracole 
1930 Sabrina

530 Pontai adedrate 
(reluare)

530 tubfrea mea, păcatul
0 (reluare)

‘ 6:15 Păctarea blestemata

0 (mluare)
1 WniwitovăpMăfetaști { 

0 (reluare)
' 8:15 Mfoduna. Cu : Kate 
1 0 del Castillo, Guy Ecker,
I Eric del Castillo

■ 10:15 Extravaganta 
! 0 Anastasia

s 1130 «> I
1230 nopJLCu:

» 0OesarEvora

j' Gabriela Spanie, Josă 

Angel Llamas
14:15 Pfskasăfcetid.Cu: 
0 Marlene Favela

1530 tabtannm păcatul 
0Cu:YadWraCarflfo, Ser

gio Sendel 
piață să cumpere ingre- i 1630 Rădurae bfesfamta- 
dentele. Cool. ’’ H Cti: Gabriel Soto, '

Adaman l<5c>.
1 1'WPovrțtMoue-
2
4

. Î

I

I

11:55 Apropo de... muzici 
12:00 Redescoperirea lunuM 
ep. 2112:55 Apropo de... dV 

ema 13:15 Viața la Casa Jba, 
episodul 22 (reluare) 1430 Ic- 
strim Tivi 1430 Redescoperi
rea lumlil 530 Călătorii 1630 
Descoperă România 17:00 
Visuri americane, episodul 19. 
Cu: Gail O'Grady 18:00 Tâ 
nărui și trompeta lui (dramă, 
Statele Unite ale Americii, 
1950). Cu: Kkk Douglas 2030 
lancu Jianu Zapciu (acțiune, 
România, 1980) 2230 Sub 
pământ SRL,' episodul 6. 
23:15 Oz,- Închisoarea feder
ală, episodul 3. Cu: Kirk 
Acevedo, Ernie Hudson, Terry 
Kinney, Rita Moreno, J.K. Sim

mons

Q 2003). Cu: Daphne 
Zuniga, Kathleen Gati, 
Zack Ward, Dorien Wil
son. Regia: Worth 
Keeter

930 A vrea tul (comedie, 
« SUA 2003)

1030 Pe platourile de filmare 
ran. Episodul 5

1135 Tanguy (comedie, 
0 Franța, 2001) 

1255 Vacanță la Reno
B (comedie romantid, 

SUA 2002) 
1430 In familie (comedie, 

«SUA 2003) 
1620 Rad Hot driH Bippen 

Live at Slane Casta. 
Concert, Anglia, Z003 
lighioane cu opt 

pidoare (acțiune, SUA 
2002) 

1930 Cangurul Jade (aven
atari, SUA 2003)

SObay. Episodul 6: Joey
Uși Nemesis. Cu: Matt 

leblanc, Paulo Costan
zo, Drea De Matteo 

21SO Inamicul e 
'Aproape (războWUA 

1001). Cu: Ed Harris, 

Joseph Fiennes, Jude 
law, Rachel Welsz, 
lot Perlman. Regia: 

£ I deques Annaud.
’ 1 film este vorba 

tespn taluri și duali
tate, despre contraste și 

■t Evenimentul to 
ta nu este grandios, 

’ dar propaganda l-ă 
*ul Brtrem de impor- 

BmKn*- - - ITÎ ‘
8* Jason X(SF, SUA 
JJ32001). Cu: Kane Hod- 

' rutier, Lexa Doig, Yani 

âeHman, Kristi Angus, 
' Jonathan Potts. Regia: 

8 James Isaac. Viitorul

3
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1030 Sport, dtetă și o vedetă 
1130 Motor
1130 Viteză mărimi 
1230 Bram și Aice. Cu:.
0 Alfred Molina, Traylor 

Howard, Roger Bart, 
Kirie Finneran 

1230fl^iulșitelevMuMa 
1330 The

bucătari. Modalitate de 
preparare 7 se iau 3 
bucătari In vârstă de 
până ta 21 ani, super 
tastruiți ta food design 
te Londra, li frimfy te

t

i

J

3

1330 Vbtate fa mătură

3

-V
3

5
I
1
1

11.00-12.00 Dincolo de
aparenfe, talk-show

12.00-13,00 Oameni și locuri> 1630 Schimb de mame 
f 1830 Focus

1930 Moria
I

HBAtlK|>UM<Chris- 

ÎQl|8an Safabagh vă 
it ipt n fiecare 
. ’ so ora de

juspans, fotr-o emisiune 
»are vă va arăta 
adevărata față a 
meseriei de polițist și 
greutățile cu care acesta 
,se confrunta clipă de

1755 Vremea de acasă 
18:10 Gitonas. Cur Saul 

0Llsazo, Dolores Heredia

«r^wuna iwea-Cu: 

brina Dănilă, Alexan- 
Iru Papadopol, Dana 
Svoranu liana Nea- 

. t ,'t“'
■ ț

I
I

. i.
I 1 •

EUROSPORT
IS35 AMtism. Cwnpkxwtul •

Eumpaendtsatt.
.Transmisiune dlrațtă de 

...fa Madrid

ArJumaUTVH^Iil

jfo itemațional 
a >Santano. 
Gala laureaților.

■Ediția» 55-a.Trans
misie directa de la 
Teatral Ariston. Linda 
Valori a fost aproape <L 

. 1 premiul cel nwe de la 
. - Festivalul San Remo.

Solista, pe jumătate 
ramând, s-a clasat pe 

’, .tociri trei.
w fab* Mdrwiltataa

. Craiova-FC Argeș. 
Med dn DMziaA 
Transmisiune directă.
In pauză: JURNALUL

TVR (reluare)
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.j, Iurte Darie, Ana 
. ndrea, Vlad Rădescu 

cu pipat. Ci£ 
urifo Benldo, Mariana 

’ Kmenes, Marcello 
țtaiovaes, Osmar Rado, 

a LHIa Cabral Prisdla Fan- 1 
,„™Sn 
^WExfravagante

3/toastiuia. Cu: Norkis 

MBatista, Juan Pablo 
ba, Jara, Hilda Aina- 

’’i Dora Mazzone, 
Saul Marin, Luciano 

J*! Messandro crisol 

Karabal, GUstavp 
jjtodriguez, Mayra Ate- 

SBfandra 

“«Dorința 
01 Cu: Natalia Orelro, 

• 'Soledad SHveyra, Daniel

Eftfi.

» 
-<

i 
•i

1030 ftrfbafc Top 24 (t) 
1130Biat|on ra

Ml ie la 
Hochfilzen, 

1230 Schi fond: 
dală, la Li
<fa. (reportaje) 

1330 Combinata nordcă:
Ctpa Mondială, la 
lahti, Finlanda 

1530 Biation: Campionatele
Mondiale, la 
Hodrfflzen, Austria / 

1630 Continete natdkfe <
Ca» Mondial^ la 
LritlFtolanda (live) 

16(6 SSrthii cu schiurile:
Cma Moncfială 

17:15 SMun' cusditatite
Cupa Moodală, la

onatele. tn de 
saia, ta r- ■ n Sperxa 
(M 

rt<-.- M»<Sl«nri-de...„. 
Bruzzo, Luis Fight CU). (iwu

0000 Sporturi extreme
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& <fe școală

ie, SUA 2001). 
.rivalitățile, 

.i7«rtawidfe și romanticele 
«w,i> de dragoste tan 

•săprindă din 
^buvfata ta momentul 
’■‘'ffo care mai mulți vechi 

rtenisetatorcta

• «aș.

firea. Fie ca sunt teme 
< legate de evoluția cur- 

O Stai de schimb, a 
«â ■ilor, a acțiunilor 

"' jucate la Burca de Val- 
‘ ori sau pe fesdaq, 

«eraade 
■&S și locuri de 

despre cum Iți 
' poți dezvolta mai bine 

• re rea sau cum poți 
pomi una proprie 

lerh tedereze 

are) 
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PRO C5NEMAACASĂPRIMA TV

«efoare)

OLBirlH
(dramă. SUÂ j

tMMI
ANTENA 1

450 Formulai Matele Pre
miu al Australiei Live

730 Urtaersui credjnȘei 
830 Desene «rimate Clubul

13 Disney
930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
M5 Debut 50 Plus Prezintă 

ion soi akzator 
Dorin Munteanu (TVR 
Timișoara) 

10(46 Ortont 2007 Realizator 
Gabriel Giurgiu

1230 VMa sataM
Magazin de informare și 
educare. Jurnalul satu
lui. Tema emisiunii: 
creșterea oilor și 
caprelor. Invitat Ion 
Brata, președinte Aso
ciația Crescătorilor de 
Ovine. Gura satului: 
situația tinerelor familii 
Ih sate. Liceul Agricol 
Brănești. Concurs: pesti
cide pentru 5 ha.

1330 Tenis Cupa Devis 
1850 Tragerile loto 6/49 și

Noroc UTOOfOyarea 
1930 Jumafoi TVR Sport 

Meteo

WMbekDinmo-Farul 
tomtența Meci din 
Campionatul Național. 

I ^Transmisiune directă. 
■>“’ AinaU TyR Sport 

Buletin Formula 1 
BlBUin (thriller, SUA 

01994) Cu: Bethenny 
Frankel David 
LBtown, Shelli 
Bergh. Regia Bany 
Blake. Laura se trans
feră la o școală nouă. E

630 Maveridt (reluare) 
830 Desene animate Aven- 
Elturile lui Sylvester și 

Tweety
MO Dasenea animate Bey- 
0 blade 

| \ 930 Desene animate Tom și

QJeny
M5 Dinastia Campfonaor 

10*10 °rovest 
{ '1130 Patte de carte Realiza

tor Cristian Tabără 
| 1230 Profeții despre trecut 
i Cu Silviu Burcan 

12:50 Știrile PRO TV 
1330 Bucătăria lui Radu 
1430 Parfumul banBor

B (comedie, SUA 1979) 
Cu: Barbra Streisand, 
Ryan O'Neal Whitman 
Mayo, Patti D'Ar 
baiwille, Chu Chu 
Malave. Film nominal
izat la Globul de Aur, 
"Parfumul banilor* este 
o comedie de situații. 

1630AoroooTV 
1730 âtaffrMfrabela (dramă, 

Ocoprod., 1981) 
1855 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTV Sport 

sw 
libert (acțiune, SUA 

■ ii 995) Cu: Steven Sea-
- gal, Eric Bogosian, 

Everett McGill; 
Sandra Taylor, 
Jonatiran Banks, Kather-

' - foeHeigl.

730Contusk* 
830Rnjpwnde 

animate 
830 Misterele dvfcației 
930 Desene animate 101 

dalmațieni 
1030 Umon și Pumbaa (relu- 

13 are) 
1030 Cunn animalelor

De aceea, 
toți colegii sunt atrag 
de ea.Laura pare că-J 
iubește doar pe MBai 
un timid, al cănii tată 

. est ikoolic, 
ț^ămmuniKSUA 

130 dnd minute de 
oritad

IdDJumdui TVR (R) Sport 
‘Meteo

2* Data 

42004)
SUA,

3

.4
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1130 Duatal hMtor 

ra (reluare) 
1330$liri , 
13:15 Mistuia t» 
1430 Matrix: Amenințare 

B terorista Primul episod 
Cu: James Denton riiy 
Rutherford, Will Lyman, 
în fiecare dimineața, 
Președintelui Statelor 
Unite ale Amadcii, i se 
prazi mă un raport spe
cial prin care este infor
mat de pericolele ce 
amenință securitatea 
țării

1530 Duminica ta familie Cu: 
Mihaela Rădulescu, 

18:40 7 zile Cu: Vald Petre- 

anu
1930 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

i 
> 
i 
i 
i

1
1

1

'i

î

I

ISau^u (acțjur^81^ 

UA 1978) Cu: Chuck 
Iforris, James Frands-

.î fus. Maestrul incon-
• 'festabii al artelor 

tnarțiae. Chuck Norris, 
î interoretează In acest 

" ’ ilm de acțiune pe John 

' T. Booker un veteran zd i 

tăzboitaul din Mataam - 
ar lescoperă tafr-b zi 

J > parte dfotre cama- 
(țrazii săi de arme au fost 

folosiți drept came de
' Wl IM M. imAî «im,

cigașă. '

1JB Sedtesfrațl ta fren Cu:
O Steven Seagal, Eric 

Bogosian (reluare)

i

5

I

tun intr-o misiune sinu-

t

I

20:15 Fotioral contraataci
- Emisiune de dvertis- 
i ;ment

)Divertis 
^3u Observdor 

®I5 Recursul etapei
130 Legea jtmglel
Q (acțiune, 

Canada, 1995) 
Cu: Jeff Wincott, Paco 
Christian Prieto, Christi- 

ț na Cox Luis Calderone II 
■ consideră vinovat pe

.' John Ryan, un avoat 
de succes, penfru 
copilăria petrecuta ta 
tadtfsoare. 
Ntam a sosit timpul a 

z - jechile datorii să fie 
' plătite și, dacăRyan 

. este de acord să par- 
□pe la o luptă ilegală, 

“tuli va considera d și- 

> au reglat contuse. Dar 
'total se compld șl

* '.vltiiia este acuzat de 

crimă
Ml an t 
. freluare)

,h 
t

»

,.l

i
l 

■»

630 Triplu X (Acțiune - 
HSUA 2002) Cir. Vin 

Diesel Asia Argento, 
Samuel L, Jackson, 
Marton Csokas, Danny 
Trejo

835 Sărutul (Comedie - 
IjSUA 2003) Cu: Terence 

Stamp, Bil^r Zane, 
Eliza Dushku, Francoise 
Sural.

935Joey Ep. 10-Joey și 
Oraarea probă Cu: Matt 

LeBlanc, Paulo Costan
zo, Drea De Matteo, 
Andrea Anders 

103"’focanța de vară (Ani- 
timațle, SUA 2001). 

1130 Pisica doamnei Ash- 
Ubero (Aventuri, Canada, 

200$Cu:$foriey 
Knight, Michael 
Ontkean, Ellen Page 

1330 Mmul amendment
OKThriller, SUA 2000) 

1430 Un bărbat multiplicat
IMomedie, SUA 1996) 

1630 Nancy Drew (Suspans,
0SUA 2002)

1830 TripluX (Acțiune, SUA 
02002)

♦ . 
J

5

/

f

i

i

i

i

1

I.

f

JOȘODumnupentniozi 
0(Comedie SUA 2003) 

L k Jim Carrey, Morgan 
Freeman, Jennifer Anis
ton, Philip Baker Hall 
Catherine Bell. Jim Car
rey joacă aid un amărât 
de reporter de televiz
iune căruia toate fi 
merg prost

21 tdl Debutantul 
JKDramâ, ȘUA 2002) Cu: 

Dennis Quald, Rachel 
Griffiths, Jay Hernandez, 
Beth Grant Angus T.

3S5JsSbpământS.R.L

BEpbodul 41 - Demisia 
Cu: Peter Krause, 
Michael C. Hall, Frances 
Conroy, Lauren 
Ambrose.

BdB Feantoiarm 
! f3(Horror - Marea Bri-

, . tenie, 2002)
. Cu: Stephen Dorff,

< -' Natascha McElhone, 
Stephen Rea, Udo Kier, 
IVnetia Curtis.

î

& 
r
i

1
4
I

l.
I

s

i

t
I

• 
i
i

730 Vn ji not
B30Taiesh(>Rri 
taOMeMonl.
930 Fama Prezintă Ernest 

Maftei. Emisiune de 
Eugen Daniel lancu 

10301 i Mrtui 
1030 Ana U Noe 
11.30 H... ora Pridtatdailor 
1230 Dad mH Prezintă

Cristina Șoloc și Cătălin 

Henson.
1230 Atlet Realizator 

Mihaela Brumă
1330 Atenție, se etanii 

Prezintă Horia Mocules- 

cu
1430 Casa mea Emisiune de 

Angela Avram
1430 Pofte bonă!

B(Anglia;1999)
1530 Manie Show Invitată ’ 

Adela Măttulescu 
1630 Iris șl dark - noile

B aventuri-ate tai Super

man 
1635 Jurnalul TVR 
1730 htoaracate ta Paradi

B Episodul 1 
IBdOAlMsm Campionatul 

European de sală

I

( "ț

f

&
I

3

owpataJriM Cu: Melissa - t 
S ban Harf, Caroline 

SC* Shea, Beth Broderick 
(ZeL - Spellman) 

- un. JTVRSport 
Meteo

2230 Și dacă mâfrre . 
WavMl Episodul 1 

Ku: Madolyn Smith.
IșBom Beienger, David 
" '.Keitir, Jack Weston,

Liam Neeson. Regia Jer- ,

*3’997) Cu: Penelope 
Ann Miller, Brett 

’ ' Kuden, Bany Corbin, 
' AHisan Hossach, Gra- 

, ■ : ham Greene. Odoc- 
, toriță dintr-un orășel, 
yăduvă de mai mulți 

’ ani, este tacă îndrăgos
tită de soțul decedat.

S; Socrul ei
. bcearcă să o convingă 

Să se recăsătorească, 
dar ta zadar.

MBItmfcRMk faun

î
I

I

730-MMr
730 Ttashtaotoo
MQlIMtaWJactiune, 

. Gk Canada/SUA 20011
855 Ahdografe zilei
930 TradmHe românilor 
930Tfoanupescuieșteși

1030 wwwprimstv
1030 Fund T Cu Theea 
1130 Casa noastră

grafia zilei
1130 Tetaiopping 
1230 Bram ji Aia (comedie, 
0 SUA 2002)

1230 Orizonturi 
etnpm

1330 Esenzze 
1330AatariamlnticllorCu ‘

Danita Mian 
CrawefANDOgrafia zilei 

1430PetShow 
IdSOLavInBaprerintii 
1530 Vindecărimiraculoese 

(reluare)
1630Cranlc ăroptașlkx 

(reluare) 
1830 fau Primele știri ale 

senil 
1830 Capta TV 
1900 Moria

v

1
‘ fc45T«vdtovflța 

Bs. 0 
! 730 âiib 700

laesnoppmg 
‘ SrtSMhduna 
< 10S15 Extravaganta Anastasia : 
{ B (reluare) 

1130 Numai ittirea
, 1230 Bucătăria 

pentratoți 
/ANDO ' 1330 Lori 

1430 Coraaon latino Show 
, de divertismet cu Dana 

Zăvoranu 
1530 Înger și 
0 demon

; 1630 Otaba Show Cu Yad- 

hira Carillo și David Bis- 
bal 

1730 Povșștiri adevărate. 
Emisiunea are 
ți propune să-ți prez
inte viața așa cum este. 
Reportaje ample despre 
oamenii de lângă noi, 
tratate într-o manieră 
unică, 

1830 Vremea de acasă 
18:10 Al șaptelea or 

! 1915 Te voi învăța 
0săU>ești

MNunaittiiiM 

liaOAudr^Hepbun-o 
Chiață oe prweste 

- Partea a doua 
. ic, SUA 2000) 

afertove Hewitt, 
Rances fisffer.lKelr Dul- 
fea, Gabriel Macht, 
Jeter Giles. On fllm 

'ogi . despre viața 
» ar< lintre cele mai 
.w (ase actrițe de la ' 

rflywoo I începând 
din copilărie și până In 
anii 1960, prezentând 
detalii despre reușitele 
baleifoei olandeze, 

. ■fiespre' divorțul părințitor 
Ifăl și despre cel 5 ani 

{W de viață hfr-o 

Olandă 
narată de naziști ta 
timpul celui dtal 
doilea Război MondfaL

’i>
S.

’s

t 
< 
i
i

09:15 s Puterea pietrei mag
ice 0955 Apropo de.
1030 Tânărul și trompeta^? 

(reluare) 11:55 Apropo de... 
muzică 1230 Redescoperirea 
lumii Episodul 1-1255 Apropo 
de...cinema 13:00 Teleshop
ping 13:15 Visuri americane 
1430 Marcă înregistrată 
1430 Redescoperirea hunii 
1530 In jurul lumii: Profeția 

mediului în Elveția 1630 Pro 
Motor 1630 Lumea Pro Cin
ema CinePrafil: Michael Dou
glas 17:00 Visuri americane 
1830 Modelul (comedie, SUA 
1944) 2030 Viața pe cont
propriu (comedie, SUA, 1994) 
22:15 Sub pământ SRL. 2330 
Oz - închisoarea- federală 
0030 Viața pe cont propriu (i) 
02:15 Sub pământ SRL (relu
are) 03:15 Oz

ț
t
> 
£

V

ANTENA 1 DEVA

08.30-09.30 Retrospectiva 
săptămânii

lumea recor-
2

_____  I

%

I 
1
s

I

l

’«• 
i EUROSPOR1

930 Lhn Sdn rontr cupa
(HngpU..., Mondială 
Ctt^en- IO-*5 U*® CamP'-

>

Ș.

onatele Moniale, la 
Hochfilzen, Austria 
Masculin, pursuit

I: Cupa

1 
t ‘
I
»
I
I
4
I

f 
•<

1
I

î
I

I 
»

1

pre 11..

t
4

1i45MMiftnd:Cupa 
Mondiala, la Lqhti, Fin
landa 

13(45 MaBtaSoi: Câmp- 
onatele Mondiale . 

14C45 Uve Sferturi cu Schi- 
uriîe: Gfaa Mondială, 

la Lahti, Finlanda 
1630LjveOcfcm: Circuitul 

Rufesionist UCI - Cur
sa Paris-Msa, In Franța 
Etapa totai 

1MB Uvu Atletism: Campi
onatele Europene 

2130 Rduare Biatkxi : Cam

pionatele Mondiale, la 
Hochfilzen, Austria 

21«titahiM)^wn»Hafeu 
Basnofin Jăpbrita 

22(45 MuM Brac Gala
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dfeal industriei auto

concediați

INA JURCONE

340000

• Plata obligațiilor bugetare. Măsurile de 
declanșare a executării silite și a declarării 
falimentului vor fi puternic mediatlzate cu 
scopul schimbării percepțiilor, refacerii credi
bilității autorităților fiscale și educării mediu* 
lui de afaceri. Va fi stabilit și un calendar 
pentru analiza conformării voluntare a con
tribuabililor la declararea și plata obligațiilor 
bugetare informează DGFP Hunedoara. (C.P.)

• Infecții. Potrivit DSP Hunedoara, spitalele 
hunedorene sunt printre puținele din țară 
care au avut un număr mic de infecții noso- 
comiale. în întreg județul, în 2004 s-au 
înregistrat doar 5, una la secția de ginecolo
gie, 2 la chirurgie și 2 la alte secții. (IJ.)

■ Ministrul Mundi vrea 
o soluție acceptată de 
patronate, sindicate și 
angajați.

miniere aflate pe lista soci
etăților monitorizate, Condes- 
cu a spus că această măsură 
s-ar putea să nu afecteze 
minerii, dacă aceștia vor fi 
plătiți in continuare în raport 
de cât muncesc, adică pe cri
terii de performanță.

Gheorghe Barbu însă 
susține faptul că pledează ■
pentru modificarea Codului M.,
Muncii în ideea dezvoltării 
mai accelerate a economiei 
având în vedere dorința de Gheorghe Barbu, ministrul 
aderare la UE. Mundi în Guvernul Tăriceanu.

Deva - După acțiunile de 
protest ale sindicatelor, Mi
nisterul Muncii vrea ca pro
punerile de modificare a 
Codului Muncii să fie accep
tate de sindicate și patronate, 
iar ministerul să rămână 
mediator din partea statului.

Potrivit președintei CNSLR 
- Frăția Hunedoara, Lacrima 
Minișcâ, „noi am venit eu 
propuneri la articolele pro
puse de minister.

Trebuie discutat punct, cu 
punct fiecare articol, pentru

Societatea

nedeclarate
Deva (I.J.) - Noua 

Lege privind calitatea și 
securitatea sângelui pre
vede norme clare de ca
litate și securitate pentru 
sângele uman și compo
nentele sanguine. „Legea 
prevede sancțiuni pentru 
cei care o încalcă. Con
stituie contravenție și se 
sancționează cu amendă 
de la 5 la 15 milioane de 
lei nedeclararea intențio
nată, de către donator, a 
colilor transmisibile sau 
a factorilor de risc cunos- 
cuți, la prealabila infor
mare în cadrul exa
menului medical”, pre
cizează dr. Victoria 
Hălmagi, director al Cen
trului de Transfuzie San
guină Hunedoara.

Star Exchange
Herdan Exchange

în Valea Jiului va crește numărul șomerilor. (Foto: ina Jurcone)

de restructurare care să pre- stanțe”, afirmă liderul CNM. 
vadă disponibilizări de per- în privința plafonării fondu- 
sonal sau drepturi pentru”^ lui de salarii ,la unitățile 
disponibilizați, iar Ministerul 
Economiei nu ne-a chemat să 
negociem. Ar trebui să se știe 
care mine rămân în funcțiune 
și care se închid, dar și 
resursele care vor fi din 2007, 
când va dispărea subvenția 
pentru extracția unor sub-

NUIIterOȘI tineri chinezi cu vârste de 
peste 16 ani urmează cursurile școlilor 
Wushu. Aici studiază cultura și sporturile 
tradiționale chineze. In provincia Henan, 
funcționează aproximativ 80 de astfel de 
școli In apropierea templelor Shaolin.

.(Foto: RPA)

S-au depus 165.000 fișe fiscale
Deva (C.P.) - Un număr de peste 7880 de 

firme din județ au depus în termen apro
ximativ 165 de mii de fișe fiscale pentru ven
iturile din salarii și cele asimilate salariilor 
plătite în anul 2004. Dintre acestea, circa 
76 de mii de fișe FF1 au fost regularizate, 
iar alte 78 de mii s-au depus în vederea reg
ularizării. Numărul fișelor tip FF2 a fost 
de aproximativ 11.000. Neres-pectarea de 
către angajator a obligațiilor privind com
pletarea, păstrarea și depunerea fișelor fis
cale se sancționează cu amendă contra
vențională. Valoarea amenzii este de la 
500.000 la 15 milioane de lei, în cazul în care 
angajatorul este persoană fizică, și de la 
5.000.000 la 100.000.000 de lei, în cazul în care 
angâjatorul este persoană juridică.

administrația companiei pen
tru a discuta programul de 
restructurare al activității. La 
ora actuală CNH Petroșani 
are 14200 de angajați. în 
această perioadă negociem cu 
administrația creșterea salari
ilor minerilor cu 15% și 
menținerea facilităților exis
tente în contractul colectiv de 
muncă”, a declarat Zoltan 
Lakatas, președintele Ligii 
Sindicatelor Miniere Vedea 
Jiului ui.
Concedieri ți la alte 
companii

Marin Condescu, președin
tele Centralei Naționale 
Miniere, a declarat, că sindi
catele miniere ntt au primit 
încă un document oficial cu 
privire la disponibilizări. 
„Nici o companie minieră nu 
a dat sindicatelor un proiect

■ Din minele din Valea 
Jiului, în acest an, vor 
fi disponibilizați 1200 
de angajați.
Clara Pâs

Deva - Două treimi din cei 
9.000 de angajați1 din sectorul 
de stat care vor fi disponibi
lizați anul acesta provin din 
minwtt. „De la CNH 
Petroșani vor fi concediați 
1200 de mineri, din care 200 

fW^eca în’cM-ăe^-doha 
par: a anului. Nu ai 1

. minerilor care își vor pierde 
' locurile de muncă este foarte 

mare, reprezentând totalul 
angajaților unei întreprinderi 
miniere din Vale. De aceea 
trebuie ca în cel mai scurt 
timp să ne întâlnim cu

tâoBMMRft msBAj+Rxpunere bioptron
(5 ștdințe/lunai__________   300000 tel
Vogrftgent___________________50000 tei
Vopjitsprâncene 50000 lei

Wiment ten uscat
Tratament curăjare ten 280000-350000 l£
Tratament riduri 3900D0 le

Raiffeisen Bank

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 5 martie 2005
Valută 
BNR

euro
36.510

dolar
27.818

liră sterlină
53.059

franc elvețian
23.567

forint
150

Cursul valutar lartie2005 , t" * •<'

valuta euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
C V c ■ v c V C V C ’ V

BancPost 36.200 36.800 27.550 28.100 52.550 53.550 23.400 24.400 145 155
BRD 36.000 37.000 27.390 28.330 52.160 54.050 23.140 24.030 143 156
Banca Transilv. 36.100 36.700 27.518 28.118 52.517 53.417 23.323 23.823 147 1S2 /
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• Infractoare depistată. Polițiștiidin 
municipiul Petroșani, în urma ariei acțiuni 
desfășurate pe linie de urmăriți; au depistat-o 
pe Otilia P„ de 16 ani, cu antecedente 
penale, din localitate, care se sustrăgea de la 
executarea unei pedepse. Ea;i fost con
damnată la internarea în i'CeritruTde Reedu
care Găești (Dâmbovița), pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat. (D.l.)

Mai puține ministere?
Bncmnftt (DI. - Deși nu 

se prea vorbea despre un a- 
semenea lucru, restructu
rarea Guvemului va fi effec
tual In perioada de vară, 
probabil în lunile mai-iunie, 
a afirmat zilele trecute pre
mierul Tăriceanu. Și minis
trul Apărării Naționale, 
Teodor Atanasiu, a declarat

că Guvernul ar putea lua în 
calcul, până in vară, posibi
litatea reducerii numărului 
de ministere de la 26 la 15. 
Ministrul a mai spus însă că 
în cadrul Guvernului nu s-a 
discutat despre remaniere. 
Faptul este de înțeles dacă ne 
gândim că 11 miniștri vor 
rămâne fără loc de muncă.

* vitamine «i minerale * suplimente nutritive 
♦ produse naturiste ♦ oeelurl ♦ produse pentru 

copil ♦ produse cosmetice

nrar1 lunhdneri: 08.00-20.(1$'
UI gf . sâmbătă: 08.00-14 00

Relații la telefonul 220.050.

NO! SUNTEM SOi-UflA DUMNEAVOASTRĂ!

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 
minerală, animală

medic specialist medicina generală -
pediatrie, homeopatle, acupunctucă,

Deva, Str.Dorobanți, M.22, sc.C, ap. 2 5, 
tel.0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

cu program de funcționare NON-STOP:
> eliberează zilnic rețete gratuite și compensate

■ «u singurul depodt'de medicamente din Hunedoara

■ servirea va fi promptă și ta cantitatea dorită

- tel.: 748199; 74801)0

AreenLIne pentru AmI
Uw partal *»

|l0 ANI Df KPfRII-NȚĂ LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ!)

Vă oferă:
• toată gama de medicamente

■ vitamine și minerale
• suplimente nutritive

• produse naturiste
• ceaiuri

• produse pentru copii
• produse cosmetice

—c- Wtaată pa «te M.Emlnescii, M. 1
(Napi festa piați a rușilor). 

Vă eftad toati .gama da madicarnairte.
- vitamine $l minerala - suplimente nutritive - produse
naturiste '

- ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regjm gratuit și compensat.

. Onm Lunl-VIneri: 08.00-21.00 
Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 

Relații la telefonul: 219749
HYGEIA PAVA - farmacia pentru sănătatea tal

U Orăștie, Str.Prteazului nr.4

■ Personal calificat și profesionist

y—• Onorăm rețete compensate și gratuite 
7 - Medicamente preparate in farmacie

■ Gamă completă de medicamente, jap- 
duse tarmaceutice și cosmetice

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

Sâmbătă 814

Eliberează rețete în regim compensat și 
gratuit!

Dispune de personal calificat gata să vă ajute în 
problemele legate de sănătatea dumneavoastră.

• ' Prin atenția de care dăm dovadă față de pro-
blemele dumneavoastră, noi, cei de la FARMACIA 

HYGEIA DAVA VĂ STĂM LA DISPOZIȚIEI

HYCEIADAVA * fdinidcid pentru seiurtuted td!

UTaT. Lum-Vinen 08.00-20.00 Relații la
Sâmbăta G8.00-H.0d telefonul
Duminică 09.00-12.00 241S05.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

i jAici, la BELLA FARM, 
prima noastră gnjă 
este ca cei care ne ' 

^»»Mil trec Pra9u* sâ fie 
at^t de 

’^^WpFOdusele farmaceut 
jj^ȘyjAjtice oferite, cât și de 

pretur>le practicate 
de noi.

Personalul calificat 
■' vă stă la dispoziție 

cu orice informație 
MM legată de sănătatea 

dumneavoastră.

Farmacia OR05

Eliberează 
rețete în 

regim 
gratuit și 

compensat.

Siiwsiriî pe strada G.Eriescu nr.â Hunedoara 

SB 'EMtl gama de pudica mte.
* produse naturiste ♦ ceaiuri

♦ croduse tehnico-medicole • toata gama 
de vitamine * produse cosmetice

* produse naturiste
■■•.y .-2i ■. r' w . 'vi

de vitamine * produs 
. * ipșodusțf pentru copii

(astea ,â tripe «n w m gratuit m compensat. 
Orar bRJNSTOP!

Relafii la tvferfor.ui: 7Î3.045a

^SSogrefl. : ’
.-cadtometrio-proba funcționala respiratorii 
-pnoumotahomotri#.. . .

cdnsuStațiife'-Se efectuează 

pe bază de programare 
la tel.0722/883 481.
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• \6ctone prețioasă. Echipa de baschet 
~y* j " E'Da Incontro Timișoara a învins 
seară oe teren propriu, cu scorul de 93 - 65, 
xr-napa Gaz Metan Mediaș, într-o partidă 
cartând pentru etapa a XVII-a a campiona- 
tuu Diviziei A.(D.Ș.)

• Goian la Steaua. Fundașul echipei de fot- 
sar FCM Bacău, Dorin Goian, a semnat, ieri, 
jn contract pe cinci sezoane cu gruparea FC 
Steaua București. Goian a afirmat că cel mai 
xeu va fi pentru tatăl său, care nu știe cu ce 
echipă să țină, dintre Steaua și Dinamo.(MF)

Scor egal în Cupa Davis
PDfi - CFR Cluj ora 20:00 (Național TV)

Vinari, 11 martie
FC Brașov - FC Național ora 15:00 (Telesport)

Sâmbătă, 12 martie 
U Craiova - FC Argeș ora 15:00 (TVR2)

Oțelul Galați - FCM Bcaău ora 15:D0 (Telesport)

Gloria Bistrița - Steaua ora 15:30 (Național TV)

Rapid - Poli lași

Duminică, 13 martie
Apulum Alba lulia - Sportul

Dinamo - Farul Constanța

Etapa a 17-a

Vineri, 18 martie
FCM Bacău - FC Brașov

Sâmbătă, 19 martie

Farul Constanta - U Craiova

ora 20:15 (Antenal)

ora 14:00 (Telesport)

ora 20:15 (TVR1)

ora 19:00 (Telesport)

ora 13:30 (TVR2)

Sportul - Dinamo ora 15:00

CFR Cluj - Gloria Bistrița ora 15:00
FC Național - Poli

Duminică, 20 martie
FC Araeș - Otelul Galați

ora 20:15 (Antena!)

ora 14:00

Poli lași - Apulum Alba lulia ora 14:00

Steaua - Rapid

ftapa a 18-a

FC Argeș - Farul Constanta

ora 20:15 (TVR1)

U Craiova - Sportul

Gloria Bistrița - FC Național

Dinam Poli lași_________
Apulum Alba lulia Steaua

■ Hănescu a pierdut 
ieri duelul cu Mîrnîi iar 
Pavel l-a învins pe Vla
dimir Voltcikov.

Dorin Șipețian
dcrin.sipetian@informmedia.ro

Brașov - Selecționata Româ
niei și cea a Belarusului se 
află la egalitate (scor 1 1)
după prima zi a turneului de 
la Brașov, contând pentru pri
mul tur al Grupei Mondiale 
a Cupei Davis. Max Mîrnîi l-a 
învins pe Victor Hănescu cu 
scorul de 7-6 (6), 6-4, 3-6, 6-4, 
iar Andrei Pavel a câștigat cu 
greu partida Vladimir Volt
cikov, scor 6-4, 7-6, 7-6. Vic
tor Hănescu a declarat că își 
reproșează faptul că nu a reu
șit să câștige primul set. „Nu 
știu dacă trebuia să joc alt
fel, dar îmi reproșez că nu amEtapa a 19-a

ora 14:00 (Telesport) 
ora 20:15 R!R1i

FCM Bacău - Glroia Bistrița ora 20:D0 (Telesport)

farul - Oțelul Galați ora 20:00 (Național TV)
FC Brașov - Poli ora 16:30 (Național TV)

ora 17:00 (TVR2)Sportul - FC
CFR Cluj - Apulum Alba lulia ora 17:00

ora 20:15 (Antenal)- RapidFC
ora 16:00 (Telesport)Poli lași - U Craiova

Turneu de futsal la Sala Olimpia

ora 20:15 (TVR 1)Steaua - Dinamo

1. Oltmetal Craiova 14 12 0 2 130-68 36

2. Informatica Timișoara 14 10 0 4 104-75 30
3 Mantrax Brașov__________ 14 9 0 5 77-64 27

4. Elite Ghiorqhierii_________ 14 9 0 5 83-88 27

5. Inter Cluj Napoca 14 8 15’ 60-52 25

6■ Râmnicu Vâlcea_________ 14 8 0 6 73-58 24
7. Victoria Unu _ 14 5 1 8 64-88 16

8. AS Târqu Mureș______ 14_______4 0_ :0_ 73-83 12

9. Quasar Deva_____________ 14 2 ’ 11 62-93 ?
10. Rondul de Sibiu 14 1 1 12 71-121 4

Mirel 
Rădoi

i este dorit de. 
I clubul Arse

nal Londra,
i suma de 

transfer 
vehiculată 

k fiind de 3,5 
I milioane de 
f lire sterline. 
? Presa italia

nă a anunțat 
că fundașul

i stelist este 
t dorit și de 
i clubul Paler-
i mo.(D.Ș.)

(Foto: EPA)

■ Informatica încearcă 
să obțină punctele ne
cesare pentru barajul 
de promovare în B.

Dorin Șipețian 
dorin.sipetian@informmedia.ro

Timișoara - Formația antre
nată de Iulian David ocupă 
poziția a doua în clasamen
tul Diviziei C2, fiind la șase 
puncte diferență de prima cla
sată, Oltmetal Craiova. Astfel, 
turneul care se desfășoară 
astăzi și mâine la Sala Olim
pia este decisiv pentru gru
parea bănățeană în tentativa 
acesteia de a obține locul doi, 
poziție care îi dă dreptul de

Rezultate în „Cazul Hoyzer"
■ Tribunalul sportiv 
din Germania se va 
pronunța în privința a 
16 meciuri contestate.

Frankfurt (MF) - Tribuna
lul sportiv al Federației Ger
mane de Fotbal (DFB) a vali
dat, ieri, rezultatele a două 
partide din prima divizie, 
apreciind drept nefondate bă
nuielile privind manipularea 
rezultatelor acestora, însă a 
decis rejucarea unui meci de 
amatori. Clubul SC Freiburg 
a solicitat rejucarea partidei 
cu Kaiserslautern, pierdută 
cu scorul de 0 - 3, apreciind 
că arbitrul Jurgen Jansen a

câștigat primul set. N-am in
trat cu teamă pe teren și am 
jucat chiar bine în primul set, 
W..................
între Pavel și Mîr
nîi este o diferen
ță mare, pentru 
că Pavel joacă 
mult în spate, în 
timp ce bieloru
sul vine la fileu.
Victor Hânescu

..............................................
unde am condus în tie-break, 
dar Mîrnîi a fost mult mai 
constant. Faptul că am pier
dut primul set la tie-bresfk 
(n.r, - scor 6 - 8) a cântărit 
foarte mult”, a declarat Hă
nescu. Hănescu a afirmat că 
l-a deranjat stilul de joc al ad
versarului său. „între Pavel 
și Mîrnîi este o diferență ma
re, pentru că Pavel joacă mult 
în spate, în timp ce bielorusul 

a juca barajul de promovare 
în Divizia B. Informatica va da 
piept cu două contracandidate 
la locul doi: Elite Gheorghieni 
și Mantrax Brașov. Primul 
meci, cel cu formația din 
Ghiorghieni se joacă astăzi, la 
ora 17, iar cu Brașovul, du
minică, la ora 13. „Ambele ad
versare sunt contracandidate 
la locul doi. Sper să câștigăm 
ambele meciuri pentru ca Ia 
ultimul turneu al campio
natului, care va avea loc în 5 
și 6 martie, să jucăm liniștiți, 
calificarea la baraj să fie deja 
asigurată”, ne-a declarat 
antrenorul echipei Informati
ca, Iulian David. Cel mai 
galonat component al echipei 
timișorene, Ovidiu Cuc nu va 

influențat rezultatul. Jansen 
face parte din persoanele de
nunțate de Robert Hoyzer, ar
bitrul care a mărturisit că a 
primit 70.000 de euro pentru 
a manipula rezultatele unor 
meciuri. Tribunalul sportiv a 
respins și recursul grupării 
Hansa Rostock, privind meciul 
împotriva formației Schalke 
04 (scor 2 - 2), de pe 5 februa
rie. Oficialii de la Hansa Ros
tock apreciază că golul egali
zator al formației Schalke, 
marcat de Ailton în prelun-' 
giri, nu a fost valabil. în 
schimb, partida din Liga Re
gională Germană (D3) dintre 
echipele de amatori ale clubu
rilor Hertha Berlin și Armi

vine la fileu aproape după 
fiecare minge. Pe mine m-a 
deranjat stilul lui Mîrnîi pen
tru că mi-a rupt ritmul”, a 
precizat Hănescu. Victor Hă
nescu a spus că suprafața de 
joc i-a produs unele probleme, 
deoarece mingea sărea impre
vizibil. „Singurul moment 
când mingea trebuia să sară 
bine a fost în tie-break, la 5-5, 
parcă. Am vrut să dau un re
ver, dar am lovit cu rama, în 
rest suprafața de joc nu mi-a 
pus mari probleme”, a spus 
tenismanul român. Jucătorul 
bielorus Max Mîrnîi a decla
rat că meciul cu Hănescu a 
fost dificil din cauza stilului 
de joc asemănător. „A fost des
tul de greu, pentru că avem 
un stil de joc asemănător. Nu 
mi-a fost teamă că voi pierde 
meciul, pentru că tenisul nu 
este box, nu se joacă pe viață 
și pe moarte. A fost foarte im

Informatica mizează pe un lot tânăr, cu jucători experimentați.
evolua în primul meci, el 
fiind suspendat pentru cumul 
de cartonașe. „Va fi un handi
cap pentru noi absența lui 
Ovidiu, dar sunt convins că 
ceilalți jucători se vor mobi
liza la maxim”, a mai spus 

nia Bielefeld (scor 2 -1, dispu
tată pe 11 august 2004), ur
mează să se rejoace. Meciul 
a fost arbitrat de Dominik 
Marks, pe care Hoyzer îl acu
ză că a primit 6.000 de euro 
pentru a facilita victoria for
mației din Berlin. Robert 
Hoyzer, în vârstă de 25 de 
ani, acuzat de „complicitate la 
escrocherie”, a recunoscut 
până în prezent că a influen
țat rezultatele a cel puțin pa
tru meciuri, în scopul de a fa
cilita obținerea unor câștiguri 
substanțiale la pariuri pentru 
o rețea de pariori croați, ai 
cărei capi sunt trei frați, care 
sunt de asemenea cercetați în 
acest caz. 

portant că am câștigat primul 
set, dar când îl câștigi și pe 
cel de-al doilea capeți o încre
dere foarte mare pentru res
tul meciului. Cred că setul doi 
a fost cel mai important mo
ment al partidei”, a spus Mîr
nîi. Jucătorul bielorus a pre
cizat că cel mai bine se simte 
jucând cu Voltcikov la dublu. 
„Dacă totul va merge bine, 
voi juca probabil cu Voltcikov 
mâine (n.n. astăzi) la dublu. 
Nu vreau să anticipez, pentru 
că depinde de meciul dintre 
Pavel și Voltcikov. Oricum, 
Buri este un înlocuitor foarte 
bun și nu va fi nici o proble
mă dacă voi evolua cu el Ia 
dublu”, a afirmat Mîrnîi.

Astăzi, au loc meciurile de 
dublu Pavel/Trifu - Mîrnîi/- 
Bury (ora 15) iar mâine An
drei Pavel va juca cu Mîrnîi 
și Victor Hănescu cu Vladi
mir Volcikov.

David. Intrarea spectatorilor 
la turneul de la Sala Olimpia 
este liberă.

www . ftii mi mi. r,' ro
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Spune-ți părereal

Bute vs. Cruz
București (MF) - Pugi- 

listul român Lucian Bute 
va boxa, pe 18 martie la 
Montreal, cu americanul 
Christian Cruz, pentru 
centura NABA la catego
ria supermijlocie, într-un 
meci prevăzut pe durata a 
12 reprize. Lucian Bute, 
care a câștigat centura 
NABF la categoria semi
grea, învingându-1 prin 
K.O. în runda a patra pe 
americanul Carl Handy, 
va disputa meciul cu Cruz, 
contând pentru titlul NABA 
(Asociația Nord-america- 
nă de Box), în cadrul unei 
gale de la Montreal.

mailto:dcrin.sipetian@informmedia.ro
mailto:dorin.sipetian@informmedia.ro


• Sfat. Antrenorul echipei 
engleze de fotbal Wqlver-

E hamptori, Glenn HodcHe, a 
2'1 declarai că atacantei român 

T 1SB8i ^nea I®®6) Să
muncească mult pentru a 

reveni la forma izică pe cam o avei Înainta 
de accidențBfed suferita la picior.(MF)

... ,

• Final de carieră. Fundașul echipei Real 
Mallorca, Miguel Angel Nadal, și-a anunțat 
ieri retragerea din activitatea de fotbalist. 
Nadal a fost de 62 de ori selecționat în 'ichi- 
pa națională a Spaniei, creppartisl^t 
la trei turnee finale ale Cur.J Mondlâle.(MF)

■ 1. -f ‘ •ii
1 1 144-15? Io

■ Piloții ec.iipei McLa
ren au obținut iței mai 
buni timpi în antrena
mentele de joi noapte.
Lviu Gordea

etape consecutive. Nefiind o 
sesiune prea importantă, pri
ma parte a zilei a fost domi
nată, cum era de așteptat, de 
piloții de teste, Luzzi termi
nând în frunea clasamentului 
pentru Red Bull.

Scuderia Ferrari, care bene
ficiază de pneuri Bridgestone, 
a reușit în cea de-a doua se
siune de antrenament doar al 
patrulea timp, prin Michael 
Schumacher, în vreme ce Bar
richello s-a clasat abia al 
nouălea. Din păcate, însă, FIA 
a decis, în ciuda acordului tu
turor celorlalte echipe, să in
terzică participarea monopos- 
turilor Minardi la cursa de 
duminică, considerân ca

prin el.se trece cu accelația 14 
podea cu aproximativ 270 
km/h. în sezonul trecut, in| 
trarea de la boxe a fost re
făcută pentru a scoate șican^ 
care guvernase până atunci, 
iar aceasta Împreună cu 6 
mărire a vitezei pe linia bot 
xelor a făcut viabilă strategia 
cu 3 opriri - una care e puțin 
probabil că se va repeta îd 
2005. Cursa Va fi transmisă 
direct de postul TVR 1, dd la 
ora 5 dimineața. J i

aut 
lire 
Juventus Torino

rc-gummentul tehnic. "Prima 
sesiune de calificări este pro
gramată astăzi.
Plimbare prin parc 
^Circuitul Albei Park din 
Melbourne, gazda Marelui 
Premiu al Australiei, a intrat 
în calendarul Formulei 1 abia 
în urmă cu opt ani, după ce 
s-a renunțat la vechea locație,

nu renunța
de la clubul

I Viraje chete

Un nou început pentru Hagi
Istanbul (MF) - Antrenorul formației Ga- 

latasaray, Gheorghe Hagi, a declarat, într-un 
interviu apărut în cotidianul Milliyet, că pâr- 
■ tida cu Beșiktaș, programa- 

’ tă astăzi, în etapa a XXIH-a 
a campionatului Turciei, va 
reprezenta un nou început 
pentru el. „Pentru mine, 
campionatul începe din nou 
sâmbătă. Derbiul cu Beșiktaș 
va fi un nou început. Va 

Gheorghe Hagi trebui să învingem în toate 
meciurile pe care le vom disputa până la 
sfârșind sezonului”, a spus Hagi. Antreno
rul român s-a declarat nemulțumit de fap
tul că derbiul a fost programat sâmbătă. „Din 
câte știu eu, .peste tot derbiurile se dispută 
duminică. De ce trebuie să jucăm noi sâm
bătă, iar Fenenbahce joacă duminică? De 
ce joacă Fenerbahce mereu după noi?”, a 
adăugat Hagi. Potrivit cotidianului Hurriyet, 
Hagi și secundul său Balint.au urmărit timp 
de trei zile, la baza de la Florya, înregistrări 
ale partidelor disputate de Beșiktaș.

București (MF) - Clubul 
Chelsea dorește să obțină des
păgubiri în valoare de opt mi
lioane de lire sterline de la 
atacantul Adrian Mutu, infor
mează cotidianul Evening 
Standard. Memoriul înaintat 
de clubul londonez va fi anali
zat la sfârșitul lunii martie de 
Comisia de Apel a Federației 
Engleze de Fotbal (FA), for
mată din trei membri. Potri
vit cotidianului Evening Stan
daid, Ci * j0i încearcă să ob-

tină despăgubiri financiare de 
la atacantul român în baza ar
ticolului 42 din Regulamentul 
FIFA pentru statutul și trans
ferul jucătorilor”.

Publicația citată susține că, 
deși nu există un precedent 
din punct de vedere legal, 
Chelsea va aminti cazul mijlo
cașului Ariel Ortega. Fener
bahce a renunțat la Ortega, în 
martie 2003, deoarece acesta 
nu a mai revenit la echipa 
din Istanbul, după un meci 
amical susținut de naționala 
Argentinei în compania Olan
dei. El â încercat apoi să sem
neze un contract cu echipa ar- 
gentiniană Newell's Old Boys, 
dar nu i s-a permis acest lu-

a uam
cru, după ce Fenerb hce a 
apelat la FIFA solicitând com
pensații pentru suma de pa
tru milioane de lirosfetân&pe 
care a plătit-o clubului River 
Plate, pentru a-1 achiziționa 
pe Ortega, în 2002. Clubul en
glez i-a reziliat contractul lui 
Mutu în luna octombrie 2004, 
după ce jucătorul a fost depis- 
tat pozitiv la uncorifroî anti
doping solicitat chiar ie an
trenorul Jose Mdurfim&j fiind 
ulterior suspendat pentru șap
te luni de FA.

Chelsea a plătit 'clubului 
Parma 15,8 milioane de lire 
sterline pentru Mutu în 2003 
și speră să recupereze cel pu
țin jumătate din această sumă.

Londra (MF) - Responsa
bilii grupării Crystal Pa
lace au decis să interzică 
accesul pe stadion la me*- 
ciul cu formația Manches», 
ter United, programat asta

gliei, suporterilor care vi

tului atacant al formației ț 
din Manchester, Eric Can-| 
tona. Fanii echipei oaspe-, 
te ar putea purta astfel de j 
măști, pentru a sărbătoir* 
împlinirea a zece ani .d|T‘ 
când Eric Cantona a lovit 
eu piciorul un suporter al 
formației Crystal Palace.

Cluj-Napoca (MF) • Compo- 
nenții echipei naționale de 
rugby a României, ‘̂ț^țian 
Săuan și Marian Tudori’, au 
fost la un pas de a rata convo
carea pentru meciul Cu Geor
gia, din Cupa Eurtmeană a 
Națiunilor, din eauaa unor 
probleme legate, dș-sslwnba- 
rea pașapoartelor. După meciul 
de la Timișoara, în care Ro
mânia a învins'Secționata 
Rusiei, cei doi jucătun s-au 
deplasat în orașul Cluj-Napo
ca, fiind nevoiți să-și schimbe 
de urgență pașapoartele. „Am 
stat la rând, la Servicliil'Bașa- 
poarte, unde am cerut pre-

Balint.au


4mbătă, 5 martie 2005

HAhiri de fiîțdepdune
'Jjpej

' nu te-amețește.

Au apărut telefoane mobile inteligente. 
Unele mai inteligente chiar decât po-

uneia e precum vinul. Cât timp e dulce,

sesorii lor.

***

*.*

rxe regulă, duhurile bântuie noaptea,s$nd 
JUvizlbHitatea e minimă, iar fiica ș in
ginația, maxime.

■rjașnic și dezarmat, ca o viperă care toc- 
JL mai mușcase.

f

■ >

Mod de preparare:
Morcovul dat pe răzătoarea mare, ceapa 

tocată mărunt, cu 2 linguri de ulei și o cană 
de apă se pun pe foc. Când s-au Înăbușit se
adaugă mazărea din conservă, fără zeamă.

. Dacă aveți mazăre congelată (sau crudă,
vara), o puneți la fiert, intr-un litru de apă 
cu o linguriță de zahăr, un praf de sare si
o adăugați peste morcov când s-a Înmuiat.
Zarzavatul și mazărea nu trebuie să fiarbă 
foarte mult, așa că ar fi bine să pregătiți 
găluștele din timp (cât se înnăbușe morcovul 
și ceapă). într-o crăticioară se pune untul 
ja topit, fără să sfert Se ia de pe foc și cât 
ie topit se adaugă ouăle Întregi, puțină 

s/supco și eventual verdeață txâo• pen- 
aspecCSe freacă bine șiodupă noge-

sare/supco și eventual verdeață 
tru i 
nizare se pune făină, până devine cp o smân-

pe rând in oală. Se lasă să flarirăcasă se 
ridice toate (eventual se Încearcă una dacă- 
i fiartă), se gustă supa și se sărează, se pune 
pătrunjel verde tocat, o cană de apă rece, 
se stinge focul și se acoperă oala.

fr

‘V

i Ralucăi nu *. 
prea este' 
loc pentru

i doi tezl^ '

:L- i ;

r jucăuși’* - 
i ne scrie 
[cititoarea 
i noastră 

Mefeate 
Bucur. din

F, Deva. Dar, 
? cu sigu- 
s ranță. ei 
tsuftt fericiți 
I că an un loc 
Lin inima 
IfeteL
i (Foto:
| Troian Mana)

Periedin xrân
JlPersonajul lui Camil Petrescu are 

.. -“ conștiința pură, dar ocăreați. El privește 
retrospectiv spre viitor și se izolează de cei 
din jur sinucigându-se.
J&La sfârșitul romanului Ana Karenina își 
"curmă zilele, rămânând în continuare o 
mamă bună.
^Meritul principal a lui Geo Bogza este că 

r”el Însuși este martor la ceea ce vede.
^Cronicarii munteni li lăudau pe stăpânii 
Clor cu cuvinte frumoase, iar pe dușmani 
cu ocări și insulte.
Jlsubstanța cenușie este mai proeminentă 

Jula copii care pe măsură ce cresc se

T1SBM0 Stuoia

Victor Ponta, președintele TSD

CB Vă temeți de alegeri 
anticipate?

V.P.: Totul va depinde de 
ceea ce se va întâmpla la Con- 
gresul PSD, din aprilie. Oame
nii așteaptă un semnal din 
partea noastră. La ora actu
ală, PSD-ul funcționează ca o 
întreprindere socialistă din 
anii '80. Dacă reușim să le de
monstrăm că vom face, într- 
adevăr, reformă în partid, 
sunt sigur că vom fi recepțio
nați pozitiv și vom câștiga 
alegerile. Indiferent dacă vor 
avea loc în 2005 sau în 2008.

Supranumit „micul Titules- 
cu”. Victor Ponta, vicepreșe
dintele PSD și președintele Tfr 
neretului Social Democrat, a 
avui, Intr-un interval foarte 
scurt de timp, o ascensiune 
politică r emnă de invidiat. în 
ultima perioadă, prin poziția 
pe care o ocupă, s-a făcut re
marcat prin atacurile dure 
lansate asupra unor nume gre
le din PSD. Iar unul dintre cei 
luați în vizor a fost Adrian 
Năstase, omul care se află în 
spatele acestei cariere politice.

Macovei își plătește poli
țele pentru că a fost dată 
afară din Parchet.
Din punctul 
meu de vedere, 
să-i aresteze 
pe toți corup- "3a
ții, indiferent |||l
că sunt din
PSD sau 
din PNL.

funcționează asemeni 
unei întreprinderi 
socialiste din anii '80"

■ Pentru începători 
este indicat să-și pro
cure mai întâi o specie 
mai puțin pretențioasă.
Smim Bocankiu

Dova ■ Guppy este unul din
tre cei mai comuni și frumoși 
pești de acvariu. Specia este 
vivipară, adică femelele nu 
depun icre, ci nasc pui vii. 
Pești vioi, mereu în căutarea 
hranei, Guppy vor face deli
ciul privitorilor. Ei preferă 
acvariile cu multe plante, 
bine luminate, care oferă adă
post puilor și refugiu feme
lelor mereu asaltate de pre
tendent!. Trebuie să existe și 
zone libere, în care peștii să 
poată înota în voie. De evitat

Guppy colorați sunt atractivi.
obiectele de decor cu deschi
deri adânci și înguste cum ar 
fi cochiliile de melci marini 
în care Guppy pot rămâne 
blocați.
Să recunoaștem «pecia

Corpul lor este alungit, 
zvelt și ușor comprimat la
teral, de 2,5 cm la mascul și

5 cm la femelă. Botul este as
cuțit eu gura mică și dispusă 
deasupra.

înotătoarele, în forma lor 
originală, erau scurte, însă, 
de-a lungul mai multor de
cenii, s-au obținut numeroase 
varietăți cu caracteristici 
aparte la masculi, legate de 
colorit și de forma înotătoa
relor. Femela este de culoare 
cenușie cu mici puncte negre. 
Guppy se dezvoltă bine în ape 
curate, la temperaturi cuprin
se între 20 și 23 grade Celsius. 
Nu sunt pretențioși la mân
care. Acceptă o gamă largă de 
hrană, de la puricii de baltă 
uscați până Ia viermii tubifex 
sau uscați.

Cea mai bună dietă pentru 
Guppy o reprezintă fulgii 
procurați din comerț. Puilor 
li se pot da fulgi speciali saU

mărunțiți ori larve de Ar- 
temia Salina.
înmulțirea Guppy-ului

O femelă naște lunar 10-30 
pui, care au o creștere rapidă. 
Ea este pe cale să nască dacă 
s-a lnegrit în regiunea înotă
toarelor ventrale și dacă ab
domenul i-a crescut în mod 
vizibil. în general, adulții își 
mănâncă puii, de aceea este 
de preferat ca, înaintea naște
rii, femela să fie mutată Intr- 
un acvariu separat. După naș
tere, ea va fi mutată din ac
variul în care se află puii. 
După 1-2 zile, puii vor fi capa
bili să se hrănească și să se 
ferească singuri de peștii mai 
mari. în acvarii, Guppy pot 
fi crescuți, în general, alături 
de orice specie de talie redu
să.

îngrijirea orhideelor de apartament
Deva (V.R.) - Orhideele au 

început să apară în ultimii 
ani în florăriile noastre și la 
ghivece. Nevoile lor de apă 
sau lumină sunt diferite. 
Dacă cele cu frunze înguste 
(Vanda) adoră soarele, cele cil 
frunze groase și cărnoase 
(Phalaenopsis) nu suportă 
lumina prea putenică. Când 
lumina nu e adecvată nevoii 
plantei, frunzele își schimbă 
culoarea, primesc o anumită 
paloare, pete, galbene sau o 
□igmentație roșietică. Și uda
tul orhideelor trebuie să res
pecte anumite reguli: cu cât 
temperatura e mai ridicată, 
plantele sunt în ghivece mai 
mici, din lut sau sunt sus
pendate trebuie udate mai 
des. Apa trebuie să fie la tem
peratura camerei, să fie moa

le (necalcaroasă, de aceea e 
mai potrivită cea de ploaie 
sau din zăpadă). Ea se toarnă 
direct pe pământ iar orhide
ele suspendate se plonjează 
direct în găleți cu apă. Aces
tor flori le place apa, cu con
diția să fie din abundență dar 
pentru scurtă durată. în me
diul lor natural sunt obișnu
ite cu alternanța de umiditate 
și secetă cât și cu diferența 
între căldura zilei și răcoarea 
nopții. în apartamente au ne
voie de o umiditate mai mare 
a aerului dar și de o bună ae
risire (fără a fi expuse cu- 
renților de aer). Ideal este să 
cunoașteți tipul de orhidee pe 
care-o aveți pentru ca apoi si
vă documentați asupra mo
dului în care trebuie s-o îngri
jiți.
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Ziua Femeii și ziua

Dicționar de înțeles femeile
Da = Nu 
Nu “ Da 
Poate s Nu 
îmi pare rău = îți va părea rău!
Ne-ar trebui = Eu vreau
Fă cum vrei! = O să plătești cu vârf și 

Îndesat!
Bineînțeles, fă cum vrei '= Nu vreau sub 

nici o formă să faci asta!
Nu sunt supărată = Bineînțeles că simt 

supărată, boule!
Ai un aer atât de bărbătesc... = Ar fi 

cazul să te bărbierești.
Cum de te porți așa frumos astăzi? = 

Așadar, vrei să facem sex astăzi?
Aș vrea perdele noi = Aș vrea perdele, 

covoare, mobilă și tapete noi.
Mă iubești? = Am trecut astăzi pe la 

magazinul de bijuterii, să-ți spun ce mi-a 
plăcut?

Cât de tare mă iubești? = Am făcut ce
va ce sigur nu-ți place.

Nu-i nimic... = Tâmpitule!

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - H
CAROSABIL - LATERALI - PAȘI - AD - N - TC - TREN - CORURI - 
OP - RUTA - HUO - TIC - SCURT - A - ILEON - E - CH - AUR r- AC 
- OST - DEȘI - SPOIT - US - R - TRECE - IACI.

■ —------------ j--- —j,1;—.—
u-tjI

Rac

Preo pat de rpl

est» fiverabilâ studiului șl‘comunicării. Puteți obține cSști-
I importante din tranzacții financiar».,In partea a doua.a.rii«,. 

că. plecați într-o călătorie în interes dp,
—tenerul ’de viață este neipuhufntt intuiția vă ajuți 
săluați cea mal bună declzie. ' * ' 1 ”

c.v '”t,? V !< "• ■/ 4 r "Aic, -S?

vi (SStipphe thti^o smjăie'heblîfcvtt^târrijn, 
eriteuf Șîderftarțmisrie' Xtivftăți rfe iVfinfcN-arstrk 

Vsndra cu panwMiiae viață.
iii. J

Ușurință mici câștiguri financiare, însă vă Fees’- 
mRa| speculațiile de orice fel. în 

ismlfl sS tMKlcmațl relația cu partenerul.

...cic . « .■ <■ -
Aveți 'ocx/e -să nmiW 0 mohtemâ mai vkW a h cur-

suitâmtee^descoperițl o aiertfi avantajoasă pentru cumpăta»® 
tine) cassșap pentru un schimb de locuința,- &

... bărbaților
*

■ 8 Martie este Ziua 
Internațională a teme 
și păcii la nivel 
internațional.

Doi prieteni se refugiază din cauza ploii 
intr-un bar. își beau ei berile in liniște, 
în timp ce privesc pe geam. - E bine ve
nită ploaia asta pentru pământ, spuse un
ul dintre ei. Totul va renaște acum din 
nou...

- Nu mă speria! spune celălalt. Tocmai 
ce mi-am Înmormântat soacra...

Sărbătoarea iși are originile 
in mișcările sindicale din Ame
rica, de la începutul secolului 
trecut. în 1907, femeile care lu
crau in industria textilă au or
ganizat la New York manifestații 
de protest, din cauza condițiilor 
grele in care munceau. Sindi-

catete cereau reducerea zilei de 
muncă la 10 ore și salarii mai 
mari. împotriva manifestantelor 
a intervenit în forță poliția. 
Anul următor, pe data de 8 mar
tie, lupta sindicalistelor a fost 
comemorată în același New 
York de un marș asemănător, 
în 1910 a ft»t adoptată la Copen
haga prima rezoluție inter
națională privind „Ziua Anuală 
a Femeilor". Ziua a fost cele
brată un an mai târziu in Amer
ica, Austrii Danemarca, Elveția 
și Germania. Ziua Femeii s-a

transformat intr-un eveniment 
anual, recunoscut international, 
in anul 1977, odată cu procla
marea sa ca. atare In Adunarea 
Generală a O.N.U.

Ziua bărbaților
Cum femeile au o zi a lor pe 

8 Martie, tot așa 9 Martie, ziua 
„Mucenicilor", poate fi consi
derată în tradiția românească zi
ua bărbaților. Da această dată 
creștinătatea rememorează 
uciderea celor 40 de mucenici 
din cetatea Sevastei. Sfinții au

fost martirizați pentru că au re
fuzat să renunțe la creștinism.

Mucenicii (Sfînțișorii), ca ma
joritatea sărbătorilor din luna, 
martie, marchează deschide/ J 
anului agricol, apicol, pastora/ 
dar este și un moment de 
pomenire a celor moți: se spune 
că este bine să hei sau să dai de 
pomană 40 de pahare de vin și 
40 de colăcei, pentru a fi sănătos 
tot anul; există credința că acum 
este perioada cea mai bună pen
tru „prinderea” diverselor vrăji 
și farmece.

SC A4B EXPERT INSOLVENT* SRL Hunedoar., wcmm, d.
n Iz Ari șl lichidări Judiciara, notifică tați creditorii ți acționarii că â-e dexchls pracsduia prevăzută da Le

ges 64/1905 cu privire'la urmâtoarate societăți comerciale:

l.SC -COMPANIA DE TURISM MARA" SA, cu sediul Tn Pețroțen), Str 1 Decembrie 1918 nr. 5Î - 

Sentința nr. 2303/CA/26.11.2OO4, dosar 9658/2004 - Tribunalul Hunedoara;

2.SC TEODORA PflODSERV SRL, cu sadlul în Deva, Str. 1 Decembrie, bl. B, parter - Sentințe nf. 

2338/CA/1S.Î1.2O04, dosar 6326/2004 - Tribunalul Hunedoara.

Terme nul limită pantnj depunerea declarațiilor de creanță asta 25.03.2005. Adunarea Creditorilor 

se fixează pentru data de 4.05.2006, ora 11, le sediul Tribunalului Hunedoara, cu următoarea ordine 

de zl: raportul administratorului judiciar, alegerea Comitetului Creditorilor, diverse, discuții. Informații su

plimentara se pot obține la telefoanele 0254/74SS49 șl 0742/018488 .

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE BUCUREȘTI 
Organizează, la Centrul Teritorial De

va, cursul postuniversitar de spe
cializare

MANAGEMENTUL Șl ADMINISTRAREA 

SERVICIILOR HJBUCE

«MAL BUM SRL 
NEVA
CoMplax CtMMlal 
CsaM

Tel: 230.830,233.170, 233.180
Fax: 224.550,

wwwjlmal.ro, slmalOsmart.ro
Mobilier de apartament, 
--------- Mobilier de birou, 
uși PORTA --------------------
Tapițerii, Camera de tineret

Societate francaxă, cu sediul In Deva, recrutează
INGINER METALURGIST

.......................... „ .■ cunojteS* A. p indamMit tonne
- eunoșlbi) MMÎnka in meniul controlului durității și al structurilor me- 
tabgrafeo.

Fnr 'ar scrisoare de intenție,prin pofto, fax, sau e-mail, la SC Sprint 
Service România SRL, Splaiul Unirii, 49 Ml9, sc.l, st.I, ap. 12, lucvrești.

: Fax: 021-3227106 e-mail: fredoric.iolvOoaștaffairs.cotn
Nu so vor da rotații prin telefon. Interviul va avea loc la Deva, în aprilie.

Confederația Naționala Sindicală CARTEL 
„ALFA' organizwazâ concurs pentru ocuparea unui 

post de CONSILIER JURIDIC la Fffiala Hunedoara, 

in data de 24.03.2005, ora 10,00.
Dosarele so depun la sediul nostru din Hunedoara,. 

Strada Victoriei nr.19, Clubul "SiderurgisluK'.
Tematica șițrelații supumentare se pat obține de la se

diul nostru sau la tel.715847.

Informații suplimentare se pot obține 
la secretariatul Centralul Deva, Piața 
Unirii nr.3, sau Ia telefonul 235466.

admlrtistr.ttor JnMM
impex SRL, ca «seta înife 
jud. Hunedoara, this stnKăi 
CUI R 2133577. N0T1!®I fi 
alil creditori el societății del 
clarațlllor de creanță, țîHht

LowUl JUfeuiri SU.

X

CM
parte a unei corporații temabonate mass-media care deține 

I poziția de lider in publicarea de zian i servicii Internet'm 

L vestul Austriei, in nord-estul Ungariei, cât și în județele Bi
hor, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare .

caută pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara. Orăștie, Brad, Simeria

VÂNZĂTORI AMBULANȚI
Vrei să câștigi în 4 ore cât âi câștiga în 8 ore?

Cerințe:
o program de lucru intre orele 6,00 - 10,00; 
eseriozil te;
• âbllitățFde comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit., interesul, 
contactați-ne la-adresa: Redacția ziarului uv rJ t Hber, Str. 
22 Decembrie, nr-37 A, parter aaula teL 211275. .

.fmnfoaaă ddidhtadti"SoHna sate* tel.' ’• 
0788/275878, "" ‘ - -
e-nudl* onn - - —n I

JURNAL

wwwjlmal.ro
slmalOsmart.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

1 agartameni 2 va uere oarte, imoun» «ți i 
cc-to jai mobilat te. .ti. isei, ocutabii ime
diat, preț 780 milioane lei, negoctebi el. 2)5264.
• ațMfâMtant, 2 camere, K mp, centrală 
remriiA testaudi sanitare noi, abometre, 
parchet, merita văzut, zona Astoria, preț 860 
miLIei, tel. 07454)79699.

U. • apirtMiMIs 2 camere, decomarniat, Deva, 
V & Eminescu, bloeîrte noi. 70 mp.tanaj, modificări, 

ra-’ centrală, sau schimb cu 3 camere zonă bună + 
diferență. Tel. wmsi49B
• apartament, 2 camere, decomandat zona
Lido, etaj7/8, parchet gresie, trei balcoane, preț 
31000 euro. Tel. 074V15e9it sau exdus
intermediari.
• apartanisnli 2 eaSere. etaj 1. împăratul Tra
ian, ațtataK 0 ftbn, 54 np. Tel 0723/507»,
• apartament 2 camere, etaj 1, lavabil contor- 
izattotali liber, 45 mp.balconînchis, preț nego
ciabiL Tel. 0723/507169.
• apartament2 camere, te circuit etajul 3, zona
liceefor, multifile îmbunătății iciaoi'
Fără ager® imobiliare! TeL 20575.
• apartMnsnt 2 camere, 1 Simeria, *<eco 
mandat te;Wttet faianță și gresie, ideal 
pentru privatizare. Tel 0742/512772 sau 262293, 
după ora I&
• apartMmnt2 camere, parter, posibil sot 
comercial. zona Eminescu, amenajat Ia stan
dard, prețul pieței. Tel. 0727/724551

• iigMt apartament 2 . tova, Al.
Crișului, parter, contorizat gresie, faianță, preț 
615 miljEtane tel Tel &HBS, <K88/® ®.
• vând wgMit apartament 2 camere, decoman
date, afoteriajat occidental, CTÎ aer condiționat 
et2,Băfcescu,prețunmi0a. i, negociabil. 0742- 
019418.
■ apartamnâ 2 samere, zonă centrată, gosi- 
bilitaș mansntare, bloc cu 1 etaj, 50 mp, central, 
zonă liniștit! preț K a» eura n^teibil. Tel; 

215264;

• vând casă în localitatea Banpotoc, nr. 40, 
int- nal eLb742/934635

Vând garsoniere (19)

• vând ganeatart. ST 42 mp z«-a Băncii Iran- 
silvania. preț 800 mii., negociabil. Tel 0722- 
161644 Exclus agenții ir ‘ ’ !
• vând, ■rEgăi^..K _-<j 2 camere. Dacia, 
etaj 2, fără îmbunătățiri, preț 460 foil. tei.Tel. 
2242960788-361782

Cumpăr garsoniere (20)

ama» roa urgent garsonieră, în Deva. 
Kogălniceanu, bl. 56, M. Viteazul, cu sau fără 
îmbunătățiri, ofer prețul pieței. Tel. 24296, 
0788/361782.

• teren «zfrtvfan Geoagiu-Băi. Informații tei. 
216590,0745^64270.(19-22).
• taran Marital5000 mp, pentro construcție 
de casă, acces la toate țări apă, curent, 
gaz, 10 euro/iT), negoCiabll.Tei. K/63M08.
• teren Intraivkai oensu construite sau 
arendez în Archia, tiHlitați la' poartă. Ta. 
0744/981538,
• vând Uto mp teren zona 'Deva, bun
consti ucție casă, foaiitsEi WM6 kg.
Tel.W3$58688,

• vând 1209 mo terw inrTavnan,grklr>4 
mp. in lixaUmtea îoteiti - Hațt-ș, $igă s 
uboo fc/tapi reteefaw Ta. 211272.

• vlnd U parcele teren a 500 mp. zona 
Căprioara. Raitei. 211124.

• vând 24.79» mp terer. pentru agricultură și 
U00 ;np teren oeiwu construe» sau agn- 
cultut^ambele iocaltiateaToteșt!-Hateg,lăngS

1.—v—,1
i^00nip;BngăfâBa»On,tek

120x60
SCreJă,

• apasteMMMI camere, decomandat, conte 
rizat,2focurt2t»lcoa»,rtail,SJ8mp,zonaG. 
Enescu Peț 1300. mid. lei, toi. -BiS.
• aptoâMMt 1 camera, decomandat, b-dul 
Decebal. etai 2, 2 balcoane, 2 băi, centrală 
termici.r,-.^WOmki.lelTel.( 85703.

saUnmert, 3 camere, pir net, 
autorizat, etaj 2. zone Miorița.

■; «mere, zcna pieței, semi- 
oecommdat bloc acoperit, etaj Acentrală 
termică, aergtndiționat, balcon închis, 39.000 
eoso. TĂ 233473.0723-712388.

• vâna oouâdlscun de frână ventilate, unset> 
plăcuțe frâitatucas semnalizator stânga ffoâ. 
M nd,de Audi Butoiaș, tel. 0723-779477.
• vând ptaM auto Dacia Raba, Saviem, avan
tajos Tel. 0254/228220.
•vând «Jtemator și electromotor Dada sau 
schimb cu telefoane mobile Hokit 310 V 
telefon 551(. memorie pe ISB, radio MP3, 
reportofon, preț 3 milioane, negociabIL Tei 
0723/965424.
• vând ntae de schimb pentru mașină te cusut, 
motor electric, pedală, graifere, Cuțite, Triploc 
nou, monofazl Tel 2175X3

canton. Tel. 212272.

• iMMl . . .
223783.222002.
• vând tema 0N 7, la S km de Deva, intravilan, 
preț 4 euro/mp. Tel. 0Z2(V®ra®.
• vând tiran intravilan Deva. Tta 0720/437889
• vând âeran tetaMlan, 66500 mp, te toate 
fadlitaț-fe. la ieșirea din Dwa preț 15 euro, 
negociabil. Tet 0743/XHira;
• vând tarei, ItaravilaT, 7W' mp. panoramă,
pwfru constrocție preț 400
milioane tei. T-J. 0720/348089;SUS».
• vtndtaren intravilan, în VeHteDN7,fadâ^ 
apă, s az cabltiteM», suprataâ KTtino. fo iii 
m,prețnegot&raE8®7.

Imobile chirii (29)
• cm* te închiriat apartament, 2 camere, 
ne/mobitat, în Slmeria. Tel. 0721/985256.
:» caotlMtta te tachinat. situat în zonă cu vad 
oomevcialjrăre 20-40 mp. Tel. 0722/258444.
• ote rare închiriere soaț'u comercial, 70 mp. 
zona pfața centrală, preț 180 euro/lună. Tel. 
0745/253413.218234. seara

'”1

• ASTRAL TUCOM 
UI că

• MMințglnstantmcălzire apă pegaz, nou, 
‘ preț nWȘMȘL Tet SWS31926
• «MaMtete fHgoriflte Arcte 4 sertare, 
stare buni orst 1.7003)00 iei. negociabil. Tel. 
0788/250115.

• ate in r chiriere garaj, Deva, cartier Micul 
Dates, "retabit și pentru comerț Tet. 
.. -o» 12272.

10 capre. Tel. 0741/423206.
• vMonoaHșl cartofi K r 4 laAOOOlei/kg.

■
• vMpmn*boabe,400l«.tel 210875,după 
ora 19.

instrumente muzicale (60)

Mobilier și interioare (47)

• vând dtașp furnir nuc, 3 up și 2 sertare, dulap 
vitrină furnir nuc, sobă teracotă, arzător gaz, 
galerii pentro perdele, lungi, inf orele 9-11, tel. 
212605.
■ vând mebU de .c ie, masă saune 
dulap, vitrină mare, mica, comooă oglindi 
ca xtensibilă, stare foarte bună, preț 
avantajos. Tel 770017,0746/122768.
• vâna urgmt dormitor Felicia, sta e bună preț 
negociabil. Tel. 218562.

a; jatob Cazapka Sohn Jahan 942 
Wlen, placă bronz corzi ‘ncn d< u coadă 
stare foarte bună, preț negociabil. Tel. 611145, 
0744/889956.

•sodatate ronwrttaHI vfnte ăotenede 
satelit digitale începând cu^mHoâte lei, 
un an garanție, recepționează ieste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț. 
Informații la telefoanele 0723/481776 sau"- 
0745/840474.

Audio-video, antene : < 
insta'ații (~9)

• lMtteKlM^9KXP,MEșiaâtepragrarnepe 
cafâilttor, ia cete mai midi pretori. Tăi; 
0723/965424
• vând warat ntediM centru domiciliu, reto- 

tandabil în reumâtisrrie, sinusite. hemoroizi,
ete, garau 3 ani. ta. 07
• vând bateam de diferite forme și i.iării ;i 
irtifidi tort și lantănâ frtesteuă pentru nurțl s> 
alte aniversări. Tel. 07W779477,0721/248658.
• vSid cmI de marcat electronică flsc-iâ 
Da tecs MP x. cu manual oe utiliza-e ș progra 
mare nouă Tbl. >1788176248
■ vă mas de buzunar, din aur, taino is, 
vecmme oe peste îoo ani, perfecta luncuoanre, 
700 euro, negociabil. Tel 212272,0723/732560.
• vând gMMMnlM mare, in stare excelenta, cu 
roo, îoeai peffiru aepioScui externe, interne. Tei 
2» (>746 231153.
• MMdta eflțâf de Orice nteonaHtahu dlr 
armi j poliție, din oricețjăTrintfteți CV la 

sweetnait5ffiftnail.com
• vând pMMdl de gad. baltetrade kcuirțe, 
capace și gratare te canaiuare om tonta și aței, 
wfce cantitate. Ta 07«, lim..

Mulț imun tuturor rudelor, priete
nilor și cunosoraților care au ccndus 
pe ultimul drum, și in mod deosebit 
Casei Armatei, pentru onorurile mi
litare aduse celui care a fost

col.(r) DUMITRU 
CONSTANTIN MĂRGĂRIT
răpit dintre noi pitatr-o moarte ful
gerătoare. îi vom păstra veșnică a- 
mintire. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

Familia.

Cu adâncă durere în suflet aducem un ultim omagiu 
celui care a fost finul nostru drag

TONA SmONOR
st suntem alături de familia îndurerată.

Familia Benteu loan și Valeria, Nelu, 
Adriana,, Ariișnr ai MfhJtifb 

și familia Nicula Viorel, Artina, Cristian și Silviu.

• mMM OMâteMMr și centrifugă+motor te 
mașină de spălat Aloa Lux 8te telefon mobil 
*” sau Motorola. Tel. 0727/151735.

asigurări sănătate pe numele

• mnd csâtotaler Pentium 133 MHZ, monitor 
'totor, preț 15 milioane, și AMD Duron 1800 MHZ. 
iwu,preț8,’nAlean tel0722-16164*
• vând ioarimaaM canori BJC 25ff color jet 
printer. Tel. 211183, Deva.
• vând monHer calculato r 17 inch, în stare 
foarte burta; preț convenabil. Tel. 218234, seara; 
0745/253413.

• vândbKanelstfotmaroeiptușiltfotertor,42, 
băibatL 500400 teUMnidepie lungă. 
Bărbătească, 52,400DW lei, totul negociabil. Tel.

asigurări sănătate pe numele 
Petrășcanu Mlh, Sa uedarâ nul.
• pierdui «ra«t asigurări sănătate pe numele 
Roman Andrei din Hațeg. Se declară nul.
• pândotanetU.
Rusuroi Iote din Oopeta. Se declară nul.
• pianM cerni asigurări sănătate pe numele 
îțDun (nMfrăleștLSe dorinul.

• CAftMt fife
iwea Vasteț Viorel Fforin Se

tfeinwdmtonSTDOOeum.TeLO?

• casă 7 încăperi, una la etz mese, curte 2500 
mo, teii cablu, teren 12500 inc comuna 
Urzica - Olt, ori schimb cu apartament, 
garsonieră In Orâștie. Tel. 242941
• osă cu grădină 0A0 he, in satul Gn-ia comuna 
Tomești, județul Huneroara Tel. 228372
• cui te Baton, nr. 61, județul Hunedoara 
familia Romaniuc Ileana.
• arsă mare cu gaz, anexe, curte, grădină de 
1250 inc. pomi, vie, apă, curcrv. telefon in 
comuna Ciugud, Alba. Infowrații tel. 22132B
• casăsonă ce nttaCL 4camere, 2 băi, bucătărie, 

Mta curte, grâdfoă. garaj, omtrală 1 a, preț
85D00eurc. Tel. 231212,0740/013971.
■casă, 4 camere d «c idate, 2 băi. nucă- 
tărie, complet renovată, teren 600 mp, ultra
central; Deva, str. M. Eminescu, nr. 81. Tel. 
229229. zilric
• casAtaNte, pământ1 jngă casă, Hondol 
125, Certeju de Sus; favorabil apicultorii fiind 
sub pădure de safcâm.preț 300 milioane lei. Tel. 
0742/375788.
• casă, amu, pământ 10 âri ș extravilan, 
lucemă, Bâreău, nr. 118, comuna Hărău. Tel. 
0742/375788
■ casă,taBretelin, curte, grădină. 2 cernere, hol, 
beci, grajd, fântană, posibilități cablu, gaz' 
telefon, accesautoturism ih curte. Tel. 237877.
• MMtt gsneidmă, Deva, ultracentral, 
mobilată, utilată, preț80 (vro/lună, și aparta
ment, 2 camere zona L Creangă, mobilat, utilat la 
150 euro/lună Tel.0788/165703
« vgem caaâ, Bretea M ureșan .1 evrere, hoL 
cămară, bucătărie man pp 1 anexe din 
bolța- st 16 aii. negociabil sau schimb cu 
apartament, 2 camere, Gojdu, Dacia, etaj 1 ■ 2. 
Tel. 224296.
• vând casă, 2 corpuri, zonă centrală, Deva, preț 
35 mid. Relații tel. 0727/633250,0744'633250
• vâna casă, cu grădină 0,20 ha ș' depen iințe, 
în :>atul Lunca - Băița, nr. 98, preț negociabil. 
Relații la adresă.
• vând casa, în Deva. Str. Gridtei, nr. Jl, 2 
camere,bucătărie,cămară, hol, bai fouăcurți, 
grădină, ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
217212,236510.
«vâna inHațeg str.M. Ermescu.nr.2E 4, 
5 camei baie, bucătărie, anexe, grădină 23 ari. 
Informații tel. 770369.
• vând teren irtravilan Șoirnuș, 10 ari. Tel. 
O.'zl'752£

J

• vând Chfo Executive, af 2000, culoare alb, fall- 
electric, climă, jenți aluminiu, 79209 im, 
instalație GPL, cauciucuri -totteife. notSMfts 
ta^^^npecabilă, 5809 eutb, negocnr

• vând Dacii 1310, AF 1991, 5 trepte, radio 
casetofi n, în Ardere cerzralizata aiamiă. sears 
foarte hună. Piei r-eariciabil. Tei. 229527,0723- 
687212.
• vând Bncta L310, af 1399, RAF! 20W, 343100 wn 
garaj. Tel. 0745/643093.
• vând Dac iapucșf Dada Nova, in fabricație 
19», cu instalație DPL M 0788ri)29510.

te mireasă model deosebit, alb 
rea 49-42. preț 2SXL0KM Tei.

_:ectroc«Ssi

• Se atonă isac Marius și taien Ștefana, cu 
Ultfrntf domfcBu cunoscut în Hunedoara. Str. 
Primitorii, nr. S pentru data de 16M2DQ5 ora 
A dos»- ^084, fojtalitete de pârâS, la 

>« do

Cumpăr case, vile (14)

Vând case de vacantă (15)

• vând 605 Diesel, af 1991, preț 4ÎM
euro, ret 0724/5085S.
• vând toate modelele de Peugeot Acord, 6 luni 
garteție și discount 10%. af 20(ffi* 2j)|pș.;Tel; 
0742/2149H.

I-----------—--- ------------------------------------------------------

• vândcanprintorisertar tar utamașM 
de spălat mică tan plâtec și ceWugă țteriuu 
rufe, nouă Tel. 221894.
• vând Mddet Arctic mare, stare bună, preț 
2500.000 te!, negociabil. Tei. Z217O3.

■• vând iimiM de spMit automatanemțească, 
aproape na® «et» idfttiane toi, și tv Nw'a cu 
ecrai uuoKi protector, 6 mil'oai« tet Tei 
0788/496558.
• vând noșMcle spălat

doamnăcu 

rB ow>

12 ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
. zj vârstă apropiată, pentru prietenie de 

pogjenozitate.

• nMMtor la comandă din cal si lemn masiv, 
bfoafe, uși șl ferestre, debitare bușteni. Tei; 
0724/642188,
• MUMOrt Mată, Io al si in erorran. i u <
ap pent, de 12 tore util, 36 m,~ dimensiuni de 
încărcare 600 < 24r. x 240. Tel 
0740/953297.

• sodetatecMMKlaiâ angajează bucătar 
cu experiență te minimum 5 ani. CV-uMe se 
deten la restautiint Rezident" din Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 168. informații la tel.

• Primăria CMwtei Râr hitova cumpteă 
mlcroWzE- lSmiri. Ofertele sedepun 
la Primărie, până în 15 martie2005. Relații 
tel. 775409.775*10.

Microbuze. Dube (38)

• ide i’'.trcaR<bu 2) 10 uri af 1991 
mifor u t < 4 încâlzirț tin Siroci. ptese oe 
schimb, prieț negbciâbiHTOmilioahe lei, Tel. 
261961

Camioane, remorci (39)

■ Mcrtwi n cwm>H jt i ta ridicare 251 • 
40 mii. tei neg. Tel.’0740-374,679,0744-936-550. 
<0
• vând camion Fiat 8 tone cu macara, cu braț 
rabatabil, telescopic, 5 tone, neînmatriculat preț 
nenoc îbiL Tel 2292 W, 0722/77247.’.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

GRAPHICS Deva 
webdesigneri - solide 
Studio MX+. Cv-urile 
job@media-graphics.rd 
0723/316924.

■ Tnuaport zMc colete pentru : la
Timișoara. T

1

CWAMi.

CHENAR

iefe electronică 
sau calculatoare.

Informații ia 
telefonul 

0254/212.283.

• eodetata conwcHâ sit.iatâ în Deva, 
carter Oftuz. AL Florilor, execută lucrări te 
întreținere și reparați' auto, bnich« 
ne lie electric. Tel. O.’23/784™?.

tamport dus - întors în toată 
Europa, preț 250 euro, Spania, Germania, Italia, 
Franța. Tel. 0722/449083,0724/542119.
• maltez MMmilkă orice nivel de pregătire, 
in Hunedoara Tel 749057.

• SC Aumrem invest SRL Deva angajează: 
sudor, ierato tontaj cian calitate, 
mecanici întreținere, așchietori, maisfru 
mecanl; și preiueări Ourile se depu t la 
sediuifirmel din Str. Zambilelor, nr.1-2. Tel. 
213340.

• Vrei să câștigi mai mult ? Muncește 12 
ore pe săptămână te timpul tău liber! 
Companie multinațională ce comercia
lizează produse casnice caută consultanți 
de vânzări pentru Valea Jiului 0722/568533 
și Deva. Hunedoara 0722/676066.

• «ocMte comerdatt angaează tineri 
samic pentru, colaborare cerințe: 

disponibilitate pentru program flexibil, 
capacitate de lucra în ecnipâ. Trimite CV la 
CP 631,âPi,Hunedoara, pană lall.032005. 
Tel. 07K-S17E3,07463M623.

soctaMa rnmerrtilâ angajează 
vânzătoare cu experiență de minimum 3 
ani. CV-urile sedepun la magazin Konya din 
Deva, b-dul Decebal, bl. D, parter. Informații 
:a tel. 0721/165372

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale centra cost 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• presă pentru fabricarea uteiulin «ȘHMfll L 
din u. stan și fiaarei eiu om-- 
Tunctioreaz'd n 15 martie 2005, în Geoagiu Sir. 
Feredeului,nr.56.
• vând abrkht cu motor monofazic 22 P, cazan 
boitor 100 litri cu 3 țevi, pe lemne/gaz. Tel. 
263598
• vând coeteare centrifugă, semănătoare 
păioase 15 -17 rârdur rășină aicida wto- 
cultor tip freză, mulgătoare, toate fabricație 
germană. T H. 263472,0733/378752.
• vana tRverw tractoare U 650 la 'xetu 
începând te la 25.000.000 lei. Tel. 0788/029510.
• rând dtoree utilaje, pluguri, discuri, 
se nar, iteri. oiltivâtcaie. ia prețuri începant, de 
I» 10000.000 kVhucată Tel. 0788/029510
• vând w 2M & ni qraifer și mot stivuitor 
MR 5 tone. Tei. 0788/029510.
• vând moaiă de porumb, pe pietre mărimea 
pietrei 36, stare foarte bună, preț r ociteil 
Tel.0258-835128,0744-175286,0254-216348,
• « ât«d tractor u 650 cu remorcă 5 ton», bascu
lare laterală, 200 milita re tei, necvciabli. Tel. 
26196L

• casă te vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montana Straja, 7 camere, decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile. Tel. 
0723/320995.

2litriuleiOerT3iorAralS^>erT.-. IcOW 
». sigilat , mult sub prețui te magazin. Tel 
0723/779477.

; • chioșcul de ziare de Ungă
Comtim:
• chioșcul d» iia.-e din stafta

i de' autobuz Orizont- Micro 13; 
! • chioșcul de ziare de langâ 
i Gater iile de Artă Itorma;
{• chioșcul de atare de lângă
Alimentara Dacia;
• ehioaiui o<: are ’nursecți? 

i ZamHrescu - B-dul Decebal.

sweetnait5ffiftnail.com
mailto:job@media-graphics.rd


Cenzură „stalinistă" la operă
• Cântărețul american Michael Jackson 
vrea să susțină un concert la Cupa Mondială 
din 2006, pe un stadion german, a anunțat 
joi, ia Frankfurt, Federația Germană de Fot
bal (DFB). Cântărețul american este judecat 
pentru agresiune sexuală asupra unui ado
lescent în vârstă de 13 ani, de un tribunal 
din Santa Maria (California). Jackson, care 
neagă acuzațiile, riscă 20 de ani de 
închisoare.

■ Teatrul Balșoi și scri
itorul Vladimir Sorokin 
denunță cenzura din 
Rusia

Moscova (MF) - Teatrul Bal
șoi și scriitorul rus Vladimir 
Sorokin au denunțat, joi, re
venirea la „cenzura stalinis
tă”, după ce camera inferioa
ră a Parlamentului rus a de
cis să verifice „moralitatea” 
unui spectacol de operă aflat 
în pregătire, transmite AFP.

Deputății au votat miercuri 
o rezoluție prin care se cere 
Comisiei de cultură să „verifi
ce'’ spectacolul de operă pentru 
care scriitorul Vladimir So

rokin a scris libretul și care 
ar trebui să aibă premiera pe 
23 martie.

„Sună a tovarășul Stalin. 
Statul nostru vrea să con
troleze toate domeniile, inclu
siv cultura”, a spus Vladimir 
Sorokin într-un interviu pu
blicat joi de către cotidianul 
Izvestia.

„Suntem indignați. Nu 
vrem să ne întoarcem în anii 
'30, când Puterea interzicea 
spectacole”, a declarat purtă
toarea de cuvânt a Teatrului 
Balșoi, Katerina Novikova. 
„Este și mai îngrijorător fap
tul că aleșii votează masiv 
asemenea propuneri”, a adău
gat ea.

Ce gust au sunetele muzicale?

Cinci morți Un avion turistic de capaci
tate mică s-a prăbușit, joi după-amiază, în 
apropiere de Bologna, în centrul Italiei, acci
dentul soldându-se cu cinci morți. Apara
tul s-a prăbușit la puțin timp după decolare. 
Traficul pe aeroport a fost închis în urma 
incidentului. (Foto: epa)

L-a hărțuit pe 
Mel Gibson

Los Angeles (MF) - Un 
bărbat acuzat că l-a hăr
țuit pe actorul și regi
zorul Mel Gibson e con
vins că Dumnezeu i-a 
dat misiunea de a se ru
ga împreună cu acesta.

Potrivit procurorilor, 
Zack Sinclair, în vârstă 
de 34 ani, a scăpat de 
gărzile de corp și a în
călcat un ordin de re
stricție emis de jude
cător, pentru că voia să 
se roage împreună cu 
Gibson. >

Sinclair a început să 
îi scrie lui Gibson în iu
lie 2004, după ce a văzut 
filmul acestuia „Patimi
le lui Hristos”. Șeful pa
zei lui Gibson a declarat 
în instanță că Sinclair 
i-a trimis regizorului 12 
scrisori în care spunea 
că Dumnezeu l-a trimis 
în California să se roage 
împreună cu el.

Procurorii susțin și că 
Zack Sinclair este bol
nav mintal și are ante
cedente. în scrisorile pe 
care i le-a trimis lui
Gibson, el a 
noscut că a fă
cut doi ani 
de închi
soare în I- 
daho pen
tru că a
hărțuit o fe
meie.

Kylie Minogue
(Foto: FAN)

Iubitul lui 
Kylie, 
infidel?
Londra (MF) - Iubitul 
lui Kylie Minogue, 
actorul francez Olivi
er Martinez, a fost 
văzut sărutându-se 

cu altă femeie, 

actrița Michelle 

Rodriguez, transmite 

ediția electronică a 

revistei Female First. 

Martinez și 

Rodriguez joacă 

împreună în 

„S.W.A.T" și au fost 

văzuți sărutându-se 

de curând în fața 

hotelului hollywoodi- 

an unde locuiește ea. 

„Păreau foarte 

apropiați", a declarat 
un martor, sub 

acoperirea anonima
tului. De altfel, nu 

este prima dată când 

presa a scris că Olivi

er, care are o relație 

de doi ani cu 

Minogue, ar înșela-o 

pe aceasta cu 
Michelle Rodriguez. 

Vara trecută, el a 

fost văzut sărutând-o 

pe Rodriguez pe un 

yaht al lui Puff Dad

dy și într-o mașină.

>

Oare înțeapă? Competiție între un 
pisoi și pămătufurile de bărbierit: cine e 
mai pufos? (Foto: FAN)

■ Re minor are gust a- 
mar, iar un semiton are 
gust de apă de izvor, 
susține o elvețiancă

Zurich (MF) - O femeie din 
Elveția, de profesie muzician, 
gustă cu adevărat muzica, 
deoarece fiecare notă și in
terval îi evocă un gust anume, 
transmite ediția electronică a 
revistei New Scientist.

Femeia, identificată cu ini
țialele E.S., este un exemplu 
de sinestezie, fenomen prin 
care un anumit tip de stimuli 
provoacă în același timp re
acții ale mai multor simțuri. 
Cea mai frecventă formă de 
sinestezie este aceea în care 
sunetele sunt asociate culo
rilor, însă E.S. asociază sune
telor și culori, și senzații gus
tative.

Faptul că un Re minor are 
un gust amar pentru ea, iar 
un semiton are gust de apă de

izvor, îi dă lui E.S. un avan
taj clar în profesie, spun cer
cetătorii de la Universitatea 
din Zurich, care au supus-o 
mai multor teste. Ea crede în
să că această capacitate o a- 
jută să aibă o relație mai in
tensă cu muzica.

Dacă aptitudinea extraordi
nară pe care o are o ajută să 
identifice mult mai repede 
intervalele, aceasta îi afectea
ză fără îndoială gusturile 
muzicale. Experiențele ei vi
zuale și gustative sinestezice 
sunt mai intense atunci când 
intervalele dintre sunete simt 
mai pronunțate.

Muzica mai modernă are 
atât de puține tonuri și inter
vale distincte, încât culorile 
și gusturile pe care i le evocă 
sunt oarecum amestecate. Așa 
că E.S. preferă mai degrabă 
armoniile mai simple, precum 
muzica renascentistă. Muzica 
lui Bach, de exemplu, are 
gust de frișca, spune ea.

Alexandra 
este un Scorpi
on de 18 ani, ii 
plac lectura, 
muzica și 
(Călătoriile.
(Foto: Traian Mânu

Turul lumii în 67 de ore
■ Steve Fossett a re
ușit primul tur al lumii 
în avion, solitar și fără 
escală

Salina (MF) - Americanul 
Steve Fossett a devenit joi pri
mul om care a reușit să facă 
turul lumii în avion, solitar 
și fără escală, în mai puțin de 
trei zile, transmite AFP.

Aventurierul american a 
aterizat la bordul avionului 
său experimental Virgin At
lantic GlobalFlyer, joi, la ora 
19:50 GMT, pe aerodromul de 
la Salina, Kansas, de unde 
decolase marți. El a zburat în 
jurul lumii în 67 de ore, două 
minute și 38 de secunde, cu 
o oră mai puțin decât prevă
zuse înainte de decolare.

„Sunt un om cu adevărat 
fericit. Mi-am realizat ambi-

Avionul Virgin Atlantic GlobalFlyer a zburat cu 600 km/h. (Foto: epa)

ția”, a declarat milionarul în 
vârstă de 60 ani, destins și 
vizibil încântat de aplauzele 
celor câteva sute de persoane 
adunate la aerodrom.
100 de recorduri

Fosset a pus în practică 
ceea ce mulți numesc cea mai 
mare aventură în materie de

aviație. în 1933, pionierul avi
ației americane, Wiley Post, a 
reușit primul tur al lumii so
litar, dar cu mai multe escale, 
în 1986, alți doi americani, 
Jeana Yeager și Dick Rutan, 
au reușit turul lumii în avion 
fără escală. Un tur al lumii în 
avion, solitar și fără escală, nu 
fusese însă realizat de nimeni.

Steve Fossett a doborât și 
recordul privind cea mai ma
re distanță parcursă în avion 
fără escală, care fusese stabi
lit în anul 1962 de un bom -f 
bardier B-52.

Succesul de acum se adau
gă altor recorduri stabilite de 
Fossett, primul om care a fă
cut turul lumii în balon, neîn
soțit. El e deținătorul a 100 de 
recorduri mondiale oficiale.

Una dintre dificultățile apă
rute în timpul zborului a fost 
consumul mult mai rapid de
cât fusese prevăzut a rezervei 
de combustibil. Fossett a fost 
însă ajutat să-și ducă la bun 
sfârșit aventura de curenții 
favorabili. GlobalFlyer a zbu
rat cu o viteză de peste 600 de 
kilometri pe oră la o altitudi
ne mai mare de 13.000 de me
tri, la care se deplasează avi
oanele de linie.

Căsătoria lui Charles cu Camilla, contestată
■ A expirat termenul 
de depunere a plânge
rilor împotriva 
căsătoriei lui Charles

Londra (MF) - Ieri a fost ul
tima zi în care britanicii pot 
să depună contestații privind 
căsătoria prințului Charles cu 
Camilla Parker Bowles, pro
gramată pentru 8 aprilie,

transmite AFP, citând Oficiul 
de Stare Civilă. Serviciul a 
primit deja mai multe plân
geri de la persoane fizice, iar 
acestea sunt în curs de exa
minare. Potrivit legii britani
ce, orice cetățean care are un 
motiv să se opună unei căsă
torii poate depune plângere la 
oficiul local de stare civilă. A- 
cestea sunt analizate și tri
mise la un oficiu central.

La Oficiul de Stare Civilă 
de la Cirencester, în apropie
re de Highgrove, reședința de 
vacanță a prințului Charles, 
au fost deja înregistrate trei 
plângeri, potrivit presei. Una 
dintre ele a fost depusă de 
Paul Williamson, vicarul unei 
biserici londoneze, care con
sideră că fiind divorțat, prin
țul nu se poate căsători și ră
mâne moștenitor al coroanei.

Loc de joacă de 
100.000 de lire

Londra (MF) - Fot
balistul echipei Real 
Madrid, David Beckham, 
vrea să construiască la 
reședința din Hertford
shire o căsuță în valoare 
de 100.000 de lire ster
line pentru cei trei fii ai 
săi, a anunțat The Sun.

Potrivit sursei citate, 
căsuța va fi un loc de 
joacă pentru copiii fot
balistului: Brooklyn, în 
vârstă de cinci ani, Ro
meo, de doi ani, și Cruz, 
de două săptămâni.

Căsuța va avea înălți
mea de 4,8 metri, 12,3 
metri lungime și 3,3 me
tri lățime.


