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

dimineața la prânz seara

Secție de cardiologie modernizată
După ani de zile avem, în fine, la Deva o asistență cardiologică la parametri normali
VIORICA ROMAN
E-MAIL: viorica.roman@informmedia.ro

Deva - Ieri a avut loc 
inaugurarea noului spațiu în 
care este amplasată Secția 
de cardiologie a Spitalului 
Județean DeVa. Au fost 
prezenți reprezentanți ai 
Consiliului Județean, Prefec
turii, Direcției de Sănătate 
Publică, ziariști.

Evoluția, de la două saloane

în anii ’80, la secția modernă de 
azi, a fost prezentată invitaților 
și presei de dr. Ioan Demeter, di
rectorul spitalului. Au fost evo
cate piedicile obiective sau ne
justificate apărute pe parcurs, 
sancționarea corectă din partea 
presei referitor la spațiul 
nepotrivit în care secția a 
funcționat.

Inaugurarea de ieri se înscrie 
între realizările deosebite ale 
spitalului, privind reamenajarea

și dotarea altor secții: urgență, 
reanimare, oncologie, TBC, o 
parte a celei de interne, 
infecțioase.

Directorul spitalului a mai 
subliniat că, în urmă cu patru 
ani, când a preluat conducerea, 
instituția avea o datorie foarte 
mare. în prezent, după ce s-a 
reușit mutarea și dotarea Secției 
de cardiologie, cu un efort unîan 
imens și unul financiar de 4 mi
liarde de lei, spitalul mai are în

cont 2 miliarde de lei pentru alte 
dotări.

Pentru sprijinul acordat, mai 
ales în procurarea aparatului 
Eco doppler color, directorul a 
mulțumit Consiliului Județean. 
De asemenea i-a mulțumit dr. 
Gheorghe Basarab, medic pri
mar, șeful secției, pentru 
strădaniile ca acest vis al per
sonalului medical și al 
pacienților cardiaci să devină re
alitate./p.9

Placa de marmură care amintește că 
Alexandru Ioan Cuza a trecut prin Deva,
în drumul său spre exil, la 14 februarie
1866, este aplicată pe clădirea Univer
sității Ecologice. Ieri, aici au fost depuse, 
în semn de aducere aminte, coroane de
flori./p.3 (Foto: Traian Mânu)

Zidarii la mare căutare
Orăștie (D.I.) - ALOFM va organiza 

mai multe cursuri de calificare, cel mai 
căutat fiind cel de „zidari-pietrari”. Toți 
cei 28 de cursanți, după terminarea cur
sului, au locul de muncă asigurat pe baza 
unor precontracte de angajare. „Am în
ceput deja să contactăm și primăriile din 
zonă pentru a putea depista persoanele 

\ marginalizate și a vedea dacă acestea se 
încadrează pentru a beneficia de anumite 
cursuri de calificare gratuite”, a afirmat 
Radu Trufaș, directorul ALOFM Orăștie.

0 Primarul Mircia Muntean a declarat 
că un grup de investitori străini s-a de
cis să realizeze un parc industrial la Sîn- 
tuhalm, pe locul fostelor sere. Se vOr 
construi hale pentru industria alimentară, 
încălțăminte etc. (V.N.)

Focuri de armă, lângă mănăstire
Braconierii au ucis, lângă mănăstirea Crișan, două căprioare

El Ieri, la Casa de Cultură din Hațeg, a 
fost inaugurat Muzeul Țării Hațegului. 
Evenimentul a fost programat în des
chiderea manifestării culturale prilejuite 
de sărbătorirea Zilei Unirii. (S.B.)

MlHAELA TăMAȘ
E-MAIL: mihaela.tamas@informmedia.ro

Crișan - Două căprioare 
au fost ucise, sâmbătă 
noaptea, în localitatea 
Crișan, din comuna Ribița.

După ce le-au împușcat, 6 
bărbați, printre care și un mi
nor, au plecat cu mașina în 
trombă pentru a nu fi identifi
cați. în jurul orei două, sâmbătă 
noaptea, loan Lupșa, din locali
tatea Crișan, a fost trezit de 
focurile de armă ale braconie
rilor. Lângă casa acestuia au

fost împușcate două căprioare. A 
ieșit repede afară să vadă ce s- 
a întâmplat. Lângă casa lui, 
zăceau moarte căprioarele. Bra
conierii au reușit să urce în 
mașină și să fugă fără a fi iden
tificați. Dar înainte să plece, 
loan Lupșa a reușit să rețină 
numărul autoturismului în care 
se aflau bărbații. A anunțat 
poliția care, în cursul zilei de 
duminică, i-a prins pe cei șase 
braconieri. Au fost depistați ca 
autori ai acestor fapte: Nicolae 
G., de 28 de ani, Gabriel C., de 
19 ani, Radu R., de 17 ani, elev, 
toți din Luncoiu de Jos. Alături

de aceștia, părtaș la fapta 
comisă, a mai fost și Radu C., de 
28 ani, din Brad. Aceștia au vâ
nat la lumina reflectoarelor am
plasate pe autoturismul lui Radu 
C. După această acțiune, vâna
tul, cele două căprioare, a fost 
confiscat, la fel și arma ce 
aparținea lui Nicolae G., care se 
pare că ar fi paznic de vânătoare 
în Fondul Luncoiu de Jos. Cei 
patru sunt cercetați în stare de 
libertate pentru săvârșirea in
fracțiunii de braconaj. în cazul 
în care vor fi găsiți vinovați, ei 
riscă o pedeapsă cu închisoarea 
de la 1 la 3 ani.

Flăcări în școală
Almașu Sec (M.T.) - Un 

incendiu a izbucnit ieri 
noaptea, la fosta școală pri
mară din Almașu Sec. Aici, 
locuia o familie fără 
adăpost. Mihai și Victoria 
Pâslariu au în întreținere o 
fată de 28 ani, Gabriela, 
care are afecțiuni psihice, 
în jurul orei 4, pompierii au 
plecat să stingă flăcările 
izbucnite în clădire. în de
curs de aproximativ o oră, 
incendiul a fost lichidat. S- 
a constatat că incendiul a 
fost provocat de fata fami
liei Pâslariu. Pagubele ma
teriale s-au ridicat la apro
ximativ 20 de milioane lei.

Subvenționări condiționate la grâu
Deva (L.L.) - Statul va sub

venționa culturile de grâu doar 
pentru anumite zone din țară. 
Vor fi excluse de la subvențio
nare zonele extrem de favorabile 
acestei culturi, dar și cele unde 
cultura grâului nu este propice. 
La grâu nu se vor mai da cecuri 
în alb, nemaiexistând pentru 
toată lumea aceste avantaje, ci 
doar pentru cei care respectă 
anumite condiții.

Terenul arabil din țară s-a 
împărțit în 5 zone, în funcție de 
gradul în care este favorizată 
cultura respectivă. Nu vor primi

subvenții extremele, adică pro
ducătorii din zonele 1 și 5. Zona 
întâi este o zonă favorabilă în- 
registrându-se producții mari și 
fără sprijinul statului.

în zona a cincea, pentru că 
este o zonă cu condiții la limită 
pentru cultura de grâu, aici 
neputând fi vorba de producții 
„record”, nu se vor mai primi 
subvenții pentru grâu. Pentru 
sectorul vegetal, subvențiile se 
vor situa la 1.283 de miliarde de 
lei, iar pentru sectorul zootehnic 
fondurile se ridică la 1.540 de 
miliarde de lei.

DUpa raidurile Israelului în taberele de refugiați pales
tiniene, conflictul din zonă escaladează. (Foto: epaj
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0 Audiere. Președintele Comisiei de A- 
părare din Cameră, Mihai Stănișoară 
(PD), solicită audierea șefului DGIPI, Vir
gil Ardelean, în legătură cu propunerea 
sa de interceptare a telefoanelor agenții
lor de presă MEDIAFAX și AM Press. Stă
nișoară a declarat, ieri, că va decide 
cu ceilalți membri ai conducerii comisiei 
asupra audierii lui Ardelean.

lușcenko: Rusia, 
partener etern

0 Execuție. Un egiptean a fost execu
tat în Irak de gruparea lui Abu Mussab 
al-Zarqawi. O înregistrare video, difuzată 
ieri pe un site Internet, arată mai mulți 
membri ai grupării conduse de islamis- 
tul Abu Mussab al-Zarqawi în timp ce 
execută prin împușcare un șofer egip
tean, acuzat de colaborare cu forțele 
americane.

0 Referendum incert. Premierul belgian 
liberal, Guy Verhofstadt, nu mai benefi
ciază de susținerea politică necesară 
pentru organizarea unui referendum asu
pra Constituției europene. Partenerul 
său din coaliție, Partidul Social-Liberal 
Spirit, a decis în mod surprinzător să re
nunțe la susținerea promisă pentru orga
nizarea consultării publice.

Președintele Ucrainei
■ f

Moscova (MF) - Rusia va 
rămâne „un partener strate
gic etern” al Ucrainei, a de
clarat ieri noul președinte 
ucrainean, Viktor lușcenko, 
în timpul unei întâlniri, la 
Kremlin, cu omologul său 
rus, Vladimir Putin.

„Vreau să subliniez că aceas
ta este prima vizită pe care o în
treprind fii străinătate în Calita
te de șef al statului. Acesta este 
un semn de mare respect pentru 
relațiile noastre. Țin să repet că 
am considerat și vom considera 
întotdeauna că Rusia este parte
nerul nostru strategic etern”, a 
subliniat Viktor lușcenko, in 
timpul reuniunii cu Putin.

Noul președinte ucrainean a 
afirmat că trebuie „respinse dife-

s-a întâlnit cu Putin >
pitele mituri și legende” referi
toare la relațiile ruso-ucrainene.

La rândul său, președintele 
rus a salutat declarațiile lui luș
cenko, pe care le-a calificat drept 
„un semn foarte bun”, și a dat 
asigurări că relațiile dintre Kiev 
și Moscova „se vor dezvolta în 
mod progresiv”.

„Sperăm că se va dezvolta o 
relație de încredere cu dumnea
voastră”, a adăugat Putin, care 
a precizat că Moscova nu acțio
nează „în mod ascuns” în fostele 
republici sovietice, „inclusiv în 
Ucraina”. Rusia „a făcut în ulti
ma perioadă, în Ucraina, numai 
ce i s-a cerut de către puterea în 
exercițiu”, a subliniat președin
tele rus, referindu-se la adminis
trația fostului președinte, Leonid 
Kucima.

în ciuda contrwfetef fetelor da ordina, 
rtwtarfebfet totîwrt'taito. (r^epa;

Basescu a sărbătorit la lași 
aniversarea Unirii Principatelor

Atic la sediul partidului 
premierului iraldai AII iul

Bagdad (MF) - Două persoane au fort 
ucise și alte zece rănite, in urma exploziei 
mașinîi-capcană care s-a produs, ieri di- 
mineață, la intrarea pe o stradă unde este 
situat sediul Mișcării pentru înțelegere 
Națională (MEN), formațiunea premieru
lui irakian, Iyad Allaui.

Atentatul a fost revendicat de gruparea 
iordanianului Abu Mussab al-Zarqawi, oa
re are legături cu rețeaua al-Qaida și care 
este dușmanul numărul unu al Statelor 
Unite In Irak.

„In jurul orei locale 8:45 (7:45, ora Ro
mâniei), un șofer aflat la bordul unei ma- 
șini-capcană a forțat barajul instalat la in
trarea pe stradă și a declanșat explozia”, 
a declarat un căpitan de poliție.

O mașină-capcană a explodat la 3 ianu
arie in aceeași zonă, situată in vestul 
Bagdadului, provocând moartea a patru 
persoane. Gruparea islamistă Ansar al- 
Sunna, având de asemenea legături cu al- 
Qaida, a revendicat acest atentat.

Gruparea lui Zarqawi a revendicat a- 
tentatul de ieri, într-un comunicat publi
cat pe un site Internet islamist.

Iași (MF) - Președintele Ro
mâniei, Traian Bâsescu, a 
participat ieri la ceremoniile 
desfășurate la Iași cu ocazia 
aniversării zilei Unirii Prin
cipatelor, el ținând un dis
curs in Piața Unirii din mu 
nicipiu și depunănd o coroa
nă de fiori la statuia domni
torului Alexandru Ioan Cuza.

Președintele a fost însoțit la 
lași de ministrul Agriculturii, 
Gheorghe Flutur, șl de șeful 
Cancelariei premierului, Aleo- 
dor Frâncu.

In Piața Unirii din Iași, Tra
ian Băâescu a ținut un discurs 
dedicat celei de-a 146-a ani
versări a Unirii Principatelor și 
a depus o coroană de fiori la sta
tuia domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza.

Lâ sfârșitul manifestării, dele-

Tralan Bămscu (Foto: arhiva)

gația oficială și numeroșii ieșeni 
adunați în piață au urmărit de
filarea Gărzii de Onoare, după 
care s-au prins in tradiționala 
Horă a Unirii.

Sute de ieșeni ș-au înghesuit 
să dea mâna cu președintele Tra
ian Băsescu, care a mers pe jos 
aproape un kilometru până la 
Biserica Trei Ierarhi, unde a 
participat la slujba religioasă ofi
ciată în memoria lui Cuza.

Campanie pentru 
capturarea lui ben Laden

Londra (MF) - Departamentul de Stat 
american a declanșat o campanie media- 
tică pentru a le reaminti afganilor și pa
kistanezilor de recompensa oferită pentru 
capturarea lui Osama ben Laden, aceas
ta urmând să crească la 50 milioane de 
dolari.

Oficialii cred că ben Laden se ascunde 
In zona muntoasă de la granița dintre Af
ganistan și Pakistan, insă serviciile de in
formații din Kabul și Islamabad au decla
rat că nu au mai primit nici un indiciu 
despre locul In care s-ar ascunde acesta 
în ultimele 20 de luni.

Până la sfârșitul lunii februarie, Casa 
Albă va dubla recompensa, aceasta ur
mând astfel să fie de 50 milioane de do
lari, potrivit unui proiect adoptat de Con
gres In noiembrie.
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Problema iraniană, dezbătută la Washington
Londra nu susține intervenția militară a americanilor în Iran

Washington (MF) - Iranul 
constituie principalul subiect 
al discuțiilor dintre ministrul 
britanic de Externe, Jack 
Straw, și secretarul de Stat 
american desemnat, Condo
leezza Rice, care s-au desfă
șurat ieri la Washington.

Duminică seara, Straw s-a de
plasat la Washington pentru pri
ma întrevedere cu Rice de la no
minalizarea acesteia în fiincția 
de secretar de Stat.

Sunday Times a informat că 
Straw a elaborat un dosar în ca
re prezintă argumente împotri
va unei eventuale intervenții mi
litare americane în Iran, Marea 
Britanie fiind îngrijorată că ad
ministrația Bush i-ar putea so
licita să susțină un nou conflict.

în documentul transmis Ca
merei Comunelor săptămâna tre
cută, Straw susține o soluție paș
nică pentru a împiedica Iranul 
să producă arme de distrugere

Premierul Yu Shyl-kun (Foto: epa.
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în masă.
O astfel de abordare, susținu

tă de Marea Britanie, Franța și 
Germania, este „în interesul Ira
nului și al comunității interna
ționale”, potrivit documentului.

Săptămâna trecută, George W. 
Bush a declarat că nu exclude o 
acțiune militară împotriva Ira
nului, in cazul in care abordarea 
diplomatică va eșua.

Statele Unite sunt îngrijorate 
din cauză că Marea Britanie sus
ține inițiativa franco-germană 
pentru anularea embargoului 
impus Chinei în domeniul vân
zării de armament, adoptată du
pă masacrul din Piața Tien An- 
men, în 1989. ,

Rice a fost confirmată în func
ție de Senat și își va prelua pos
tul în săptămâna aceasta.

Blaga renunță 
la demisie

r 1București (MF) - Minis- ’ > 
trul Administrației și In
ternelor, Vasile Blaga, a 
depus la Biroul Permanent 
al Senatului o cerere de re
tragere a demisiei din 
funcția de senator, înain
tată după ce fiisese numit 
șeful Administrației Prezi
dențiale. în cererea sa, Bla
ga explică faptul că după 
numirea sa în funcția de 
consilier prezidențial - 
funcție incompatibilă cu 
calitatea de parlamentar - 
și-a înaintat demisia din 
Senat. „Am hotărât să re
nunț la cererea de demisie, 
întrucât imediat am fost 
numit ministrul Adminis
trației și Internelor”, expli
că Blaga, menționând că, 
potrivit Constituției, func
ția de ministru nu este in
compatibilă cu calitatea de 
senator.

Demisie în bloc a Guvernului taiwanez
Taipei (MF) - Premierul 

taiwanez, Yu Shyi-kun, și 
toți membrii Guvernului său 
au demisionat ieri, asumân- 
du-și responsabilitatea pen
tru înfrângerea Partidului 
Democrat Progresist (DPP) 
la alegerile legislative din 
decembrie.

Președintele Chen Shui-bian 
urmează să prezinte în față Par
lamentului, controlat de Opoziția 
naționalistă Kuomintang, la 1 fe

bruarie, propunerea unui nou 
Guvern.

Postul de premiei ar uma să 
îi revină lui Frank Hsieh, prima
rul celui de-al doilea oraș ca mă
rime din insulă, Kaohsiung, au 
declarat surse bine informate.

Șefiil Guvernului demisionar 
părăsește puterea după trei ani. 
Președintele Chen a demisionat 
deja din funcția de președinte al 
DPP, după înfrânge.! surprin
zătoare suferită de partidul aflat 
la putere la scrutinul din decem

brie.
DPP și aliatul său, Uriiunea 

Taiwaneză pentru Solidaritate 
(TSU), care pledează în favoarea 
unui Taiwan independent față 
de China rivală, nu au obținut 
decât 101 de locuri în Parlament, 
dlntr-un total de 225 de mandate.

Opoziția din KuoWjțrng, în 
mod tradițional mai apropiată 
de China comunistă, a obținut 
controlul asupra Cantatei, cu 114 
mandate..
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Vulcan - Lupenl

0 Jandarmii din cadrul Comandamen
tului Județean au intervenit în ultimele 
zile la aplanarea a 15 conflicte. în urma 
acțiunilor efectuate pentru combaterea 
prostituției, vagabondajului și cerșetoriei 
au aplicat 97 de amenzi în valoare totală 
de 287 milioane de lei. (V.N.)

Leșnic — Ilia

Deva (M.S.) - Prioritatea 
conducerii filialei județene 
UDMR Hunedoara este 
învățământul în limba ma
ternă și înființarea școlii 
maghiare din Deva, care se va 
adresa întregii comunități din 
județ, a declarat președintele 
UDMR Hunedoara, Iuliu 
Winkler. El a apreciat că 
lucrările de construcție la 
școala maghiară se află în 
graficul stabilit, pentru 
finalizarea investiției fiind 
necesare fonduri in valoare 
de un milion de euro. 
Finanțarea se realizează din 
surse private.

Funcționarea școlii va tre
bui să aibă avizul Primăriei 
Deva și al Inspectoratului 
Școlar Județean, președintele 
UDMR Hunedoara arătându- 
se încrezător în sprijinul pe 
care-1 va obține de la cele 
două instituții.

Președintele UDMR Hune
doara a reiterat importanța 
semnării unui protocol de 
funcționare al coaliției, la 
nivel central. în context, iuliu 
Winkler nu a exclus ca, ulte
rior semnării acestuia, un 
protocol similar să fie 
încheiat și la nivelul organi
zațiilor din teritoriu.

Investițiile în sănătate 
sunt foarte rare, dar cu 

atât mai așteptate de 
ceilalți. Pentru a-și putea 
face meseria așa cum se 
cuvine, medicii au 
nevoie și de aparate per
formante nefiind sufi
cientă doar bunăvoința 
și interesul.
Mircea Ștefan, 
Pensionar, Deva

■''' ■

Deva (R.I.) ■ O acțiune de 
spigînire a copiilor din Asia, 
care au avut de suferit în urma 
dezastrelor naturale dm ultima 
vreme, s-a desfășurat ieri la 
Deva. Inițiativa acestei acțiuni îi 
aparține învățătoarei Norina 
Gruian, de la Liceul de Muzică 
și Arte Plastice „Sigismund 
Toduță”, care dorește să 
„colecteze fonduri care să ajun
gă direct la copiii din Asii Ba
nii ajung într-un cont UNICEF. 
Am început acțiunea cu copiii 
din clasa mea, după care ne-am 
extins Ia nivelul întregului 
liceu. Sper ca toate școlile din 
Deva să preia propunerea. Prin 
acest gest vrem să-i învățăm pe 
copii să și acționeze, să aibă 
& nu •“ whfflwsw4

Sunt cardiacă de foarte 
mulți ani și cred că se 

impunea o asemenea 
secție și la Spitalul din 
Deva. Am auzit doar 
cuvinte de laudă referi
toare la secția nouă 
inaugurată ieri și vom 
vedea care simt și rezul
tatele.
Irina Vel|el, 
Deva

Având în vedere că la 
Spitalul din Deva vin 

pentru tratament bolnav: 
din tot județul, e foarte'. 
bine venită această notl^ 
secție de cardiologie. 
Pentru a trata o boală ș 
nevoie și de aparate per
formante nu doar de 
medici. h
Marin Stanciu, f
Pensionar, Deva t

0 In toate localitățile județului au fost 
organizate, ieri, manifestări dedicate 
Zilei Unirii. în Hațeg, Orăștie, Brad, 
Hunedoara și Deva s-au derulat specta
cole omagiale care au marcat evenimen
tul împlinirii a : 16 de ani de la 
înfăptuirea acestui important act istoric 
al românilor. La Deva a avut loc un sim
pozion axat pe personalitatea lui 
Alexandru loan Cuza, la 185 de ani de la 
nașterea sa. (S.B.)

Este foarte utilă, mai 
ales pentru orașul 

Deva și pentru toți bol
navii cardiaci care vin și 
fac tratament aici. Eu 
sunt cardiacă și cred că 
această secție, utilată 
după ultimele standarde, 
va îmbunătăți și activi
tatea medicilor.
Nina Ene, 
Pensionară, Deva

Sindicaliștii la 
Prefectură

Deva (D.I.) - Prefectul Gris ■ 
tian VLadu a purtat ieri discuți 
cu reprezentanții sindicaliștii 
de pe fosta platformă industrial 
de la Călan. Motivul principal a 
întâlnirii l-a constituit situați: 
în :are se găsește la ora actuali 
societatea AMIDIP care, potrivi 
unei ordonanțe de urgență a fos 
tului guvern, trebuia să fie dej: tă 
privatizată. „O să rezolvări za 
această problemă de la Călan or 
care durează de prea mult timp n- 
Am încercat să luăm legătura cj n- 
cineva de la A VAS, dar ni s-t iei 
comunicat că președintele Miha n- 
Ursache nu poate fi găsit în aces o- 
te zile. O să așteptăm întoar ea 
a rea acestuia și vom vedea ce i ie 
de făgut”, a declarat prefectul. ' 88

Sănătatea este cea mai 
importantă. Este 

foarte bine când auzim 
că se mai investește în 
aparatură medicală p< 
tru că acest lucru este 
folositor nu doar pentru 
bolnavi, medicii putân- 
du-și face mult mai ușor 
meseria.
DăNuț Ștefan, 
Cono. auto, Deva

Lovită în cap cu toporul
Hunedoara (M.T.) - O femeie din 

Hunedoara a fost lovită în cap, cu un 
topor, de către un bărbat pe care nu a vrut 
să-l lase să intre ta curte. în cursul zilei de 
duminică, Semu . 3ȘL d%,,
HuuliIi.111 
pomană din sat, a intrat în curtea femeii 
ta vârâtă de 70 ani, înainte devastând și 
curmi vecinului. Acesta se afla sub influ
ența băuturilor acloolice și, după ce i-a 
povocat mal multe distrugeri ta curte, a 
lovit-o cu un topor ta cap. Femeia a fost 
transportaid la Spitalul Municipal 
Hunedoara Bărbatul este cercetat ta stare 
de libertate peni i tentativă de on r cali
ficat listrugere violare de domiciliu și 
ultraj contra bunelor moravuri.

Din nefericire
jele de descarcerare din ju 
au fost mult solicitate In a 
început de an.

(Foto: Mihaela T:

Poza cea mai haioasă!
Premiul CeL mare: 1.000.000 lei

Cete mai reușite fotografii vor apărea In numerele de 
sâmbătă ale Cuvântului libert

Condiții:
• fotografii cotor,
• să surprindă o imagine nostimă din viața familiei, o întâm
plare de vacanță ș.a.;
• protagoniști pot fi membrii familiei (copii, părinți, bunici), 
prieteni sau aceștia si animalele lor preferate.

Perioada desfigurării concursului: 
II Ianuarie-31 martie 2005

Fotografiile se vor trimite împreună cu o scurtă explicație si 
talonul de participare, pe adresa Cuvântului liber: Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A fin clădirea CEPROMIN. la parter), pentru 
Viorica Roman; sau pe E-MAJL viorica.romaneinformmedia.ro.

Informații suplimentare: 0254-211.275.

TALON DE CONCURS
Nume .....____ ____
Prenume ..
Adresă ____ ........
Telefon .....________
Sunteți abonat?

NU □ DAO cuvÂțnw.

viorica.romaneinformmedia.ro


marți, 25 ianuarie 2005 cwÂnu. /4

S-a născut ion Hobana, scriitor da lit»- - 

ia Dstloway’, .Orlemdp’, .Patul de moarte
inului \ .între gct.e’Mm. 28.03,1941) 

S-an6scut William Somerset Maugham,' 
țl dramaturg (.luna șl doi bani jumate',

I unui scriitor’, .Un om de onoare*) (m.

■; wnwM Im IiKbo
DN7 Deva - Zam
DN76 Vălișoara - Ociu

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice:
08.30-15.00 Simeriâ, străzile: Libertății,

A. Mureșanu, O. Coșbuc, 
T. Vladimirescu, Trâiăn, 

________________ Atelierului, M. Viteazul___________  
09.00-15.00 Deva, Bd. I. Manlu, bl. F, ec. A 
Gaz.- ;______________________ ’

Se teWW furnizarea gazului metan în De
va: '
09.0frl6.00'- M.‘ Erninescuj bl. 105,

sc. A și B

ApT-
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
apei:
08.00-13.00 P.T.26 B, zona înaltă, Bd. I.

Mertiu, bl. A, B, C, Cl, C2, Bl

sOâna iubită va 
timpului liber în

•. ...

Bli vîața în roz. Aveți ■

TVR 1 r PRO TV KEQZQI ACASĂ

b-

730 Jurnal TVR Sport Meteo ;
745 Agnita 2 fără im sfert 

Prezbrtă: Paul Trașcă și 
Fffip Stoler. Informații, 
sfaturi, comentarii și u- 
mor. Realizatori: Nicole- 
ta Nae și tivia Șerban

845 Desene animate: YU- 
EIGI-OH (Japonia, 1998) 

9:15 Corect!
920 dnd minute de cultură
930 Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
10:10 Nevastă-mea $1 copiii 
10:55 ’
1130 Ochiul magic (reluare) 
1230 Tezaur Mdoric (relu

are) 
1330 Desene animate: Leg- 

□enda lui Tarzan 
1430 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Alege viațal 
1530 Cultura Eco 
1630Kronica 
1655 TVR tn direct 
1725 Viata cu Bonnie 
18.00 Portui miracolelor 
. 0 (Brazilia, 2001) 
18:50 Sport Plus 
1930 Jurnal TVR Sport Meteo

2M» Prințesa îndărădnkă
(□(comedie, SUA 2001) 

ă Cu: Anne Haulaway, 
Julie Andrews, Hector 
Elizondo. Succesul fii- ■ 
inului De bunăvoi >; 
nesilită de nimeni i-a 
.furnizat regizorului Gar
ry Marshall formula ; 
ideală pentru a seduce 
publicul, drept pentru 
care a aplicat-o ți în 
această comedie. Ado
lescenta Mia Thermo
polis află că tatăl său, 
recent decedat, a fost 
prințul unui mic regat 
european, Genovia. Mia 
devine. In acest fel, 
moștenitoare.

MO Vorbe despre fapte 
2330 Jurnal TVR Soon Meteo 
2330 Amantul marii doamne 
jr Dracula 
030 Baby Face vs.
rj Al Capone (dramă, SUA 

■1995) Jg .

730 Știrile ProTV 
9:10 Omul cm aduce cartee 

* 9:15 Tânăr fl neliniștit (r) 
0£u zed de premii, cu 

actori ce Tși trăiesc 
viața pe platourile de 
filmare, identifică nd u- 
se cu personajele, cu 
căsătorii, divorțuri ca-n 
filmele care se respec
tă, cu controverse ce-i 
uimesc chiar fi pe cei 
mai mari admiratori, 
Tânăr și neliniștit con
tinuă să reprezinte un 
miracol, un univers 
care a cuprins milioane 
de telespectatori.

1030 Doctorul de suflete 
1145 Numai unchi să nu fiii 
12:15 Zămbeti totpo pastilă 
1330 Știrile ProTv 
1345 Regele divertismente- 

□ Iul Prima parte (dramă, 
coprod., 1999) Cu: 
Beau Bridges, Jordan 
Bridges, Cynthia Dale 

1630 Tânăr șl neliniștit 
1730 Știrile ProTV 
17-45 Teo 
1930 Știrile ProTV Sport

20:15 Teroare to Boston
□(acțiune, SUA, 1994) 

Cu: Jeff Bridges, Tom
my Lee Jones, Lloyd 
Bridges, Forest Whi
taker. Laureatul unui 
Oscar și al unui Emmy, 

<> Tommy Lee Jones, și 
de trei ori nominaliza
tul la Oscar Jeff Bridges 

•’se produc la maxim tn 
acest thriller incendiar 

- în care suspansul și 
efectele speciale au 
partea leului.

2330 Știrile ProTv Sport 
2345 Corupți de fcertete 

□Episodul 3
045 Știrile Pro TV 
146 Captivi to Harlem 
□(acțiune, SUA 1998) 

330 Doctorul 
0 de suflete

435 Numai unchi 
«să nu fill

«« Zâmbete totKrțwtiU 
(reluare)

«

630 tn gura presai (reluare) 
730 Observator Cu Sanda 

Nlcola. Sport.
830 Canalul da știri 

10301h gura presai (reluare) 
1030 Benny fi 

1130 Concura Interactiv 
1230 Sue Thomae 
1330 Observator Cu Slmona 

Gherghe
1345 Comedie animalelor 
14.15 Beretele roții (război, 

□SUA 1953) Alan Ladd, 
Leo Genn, Susan 
Stephen, Donald Hous
ton, Stanley Baker. 
Steve MacKendrlck, 
cunoscut sub numele 
Canada, se înscrie la 
școala de parașutlștl.

1630 0baarvator
1645 9595-Te învață cad 

fad
1745Vhwa-Atr*lcupasl- 

0una (soap, 1999, Italia) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Glnex

1855 Mateo 
1930 ObaoMtor Cu Alessan

dra Stokescu șl Ludan 
Mândruță.

ZWSCtimaltanoșI
< Emls<un* « dlveris-
«IVt-ment

2230 Observator Cu Letiția 
Sport 

timpului 
196) Cu:

Maryam d'Abo, Arye 
Gross, Jeffrey Meek, 
Jeff Speakman. Intern- 

f "înițat pe viață... O eter- 
nitate pentru a se

: răzbuna... în secolul 
23, McMaters, cel mal 
periculos criminal din 
lume, a preluat con-

- , traiul închisorii de pe 
-asteroidul Alpha 4. Un 

•• Z virus este Introdus to 
sistemul de calculatoare 

' : șl sistemul de cryo-
genare est* blocat Iar 
cei mal nemiloși crimi
nali sunt scăpa# de sub 

(B^ '

4

&

• \

■

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

630 Pldine btoatemetă

0 (reluare) 
8:15 Cocotei* cu piper (re-
B luare) 

9:15 Riti (reluare) 
10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 ExnvMwna Anastasia
0 (reluare)' 

1230 Peria, cărările Iubirii.
0 Cu: Aracely Arambula, 

Jorge Salinas, Gabriil 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Golden 

1430 Plska (Italic*. Cu:
q Marlene Favela, Mario 

Clmarro, Carolina 
Telera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Uliana Ro- 
driguez 

1545 Pădiirea btoctemat*.

0 Cu: Edhh Gonzălez, 
Gabriel Soto

1730 Powștiri adevărate 
1755 Vremea de acM* 
1830 Gtanaa. Cu: Saul

B Usazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

> 
f
1
I 
I
I 
(

1 
I
I 
f
I

I 
I

PRIMA TV

>

0745-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-1645 Știri pe scurt 
22.30-2340 Observator.

I 
i

I 
I 
I 
I 
♦

» 
I 
»
1 
1 
t

I

I
I
1

730 Școala rrtdkx vrajb 
□toare (reluare)

830 Teleshopping
830 Itovteto presai 
930RabeM 

1030Tonomatul DP 2 . 
1130 CM minute da cutat 
1145 Pasiuni 
1240 Euro • Dtoecsr 
1245 Magazinul studfouritor 

tsriteriato. Studioul TVR 
- iași. Prezinți Dene 
Lazir. Realizator LMu 
Tudorache 

1330 Teleshopping 
1430 Desene animate 
1430 Școeto midior

Hrttan
1530 împreună In Europe 
1630 Trfcura pertldeior per-

1630 Cnd.mfnute de cutai 
1645 Jurnal TVR 
1730 Robei 
1755 EunMtopecer
1830 Jurnalul eurcwws pen

au Romtae
18:15 CJnd minute de cutai 
1830 Mărturii 
1930 Meria Bonta (Colum-

Bbla, 1995)

I 
I
I 
I 
I

I 
I 
I
J

I. 
I.
I 
i
I

>

7:55 Sport cu florandne
830 Dragoste jl putera
B($UA 1987)

830 Suneot Beach (drami, 
BSUA 1997)

930 Dragoste ă Baton
1030 Konsky Show 
1055 Oto Art Realizator

Sorin Coaus
1130 Monica Cu: Monica 

Puiu
1230 The Ramin: 3 

bucătari
1230 Toieehcpplng
1255 Bart to greu 
1325 Roseanne (comedie,

(dramă,

sjnșjs

tai Cu: Barbara
Mori, Eduardo Santama- 

^rlna, Ana Martin, Jaque- 
llne Sracamontes, Se- 

RuHI. Josefina 
T® Echanove, Antonio

Oocoiat* cu piper. Cu: 
Murilo Benlclo, Mari- 

l’ana Xlmenes, Marcello 
Osmar Prado, 

^Ula Cabrai, Prisdla

regente Anaste- 
u: Norids Batista, 
Pablo Raba, Klara, 

Hilda Abrahamz, Dora 
, Saul Marin, 

Luciano D'Alessandro, 
Carabei, Gustavo 

Mayra Ale-

ncpțfl. Cu: Ce-

I
I
I
I

4
I
1
I
I
I

; Pe umteto primitor o»

M Lumea da aproape Pe
' ’“ (urmele banilor noștri.
’ 4 Anchetă cu privire la 
'«Țfidromul pe cared par 
Ațțcurg banii proveni# din 
^^contribuția sodal*. 
S* Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
■M Jurnalul auron«npan- 

tiu România
80 O logodnă aproape < 

□perfect* (dramă, Ger- 
'-./smanla, 2003) Cu: Maria 

' î’îVSImon, Relner Schoene, 
<-^Andre Roehner,

I Dragul da Raymond 
I Afa sau negro (SUA 
<1986) Cu. C.Thomas 
Howall, Rae Dawn

1 
I
1

I 
i
1
1
I

I
4
<

f
i
I
i
I

• I

1435
BSUA 1997)

1525 Dragoste șl putori 
1550 Camera de rie 
1630 TRo, steluța de dra

ma
1650 Kanaky Show. Cu: lonuț 

Chermlnschl
1830 Focus Prezintă: Mega- 

da Vaslllu.
1930 Monk»-talk show

■;r;
hteGotti

, ;. mand Auante), șeful 
ilnal al familial 
Iote Gambino. Dr*- 
urmărește nu numai

I
I
I

I

I 
I

I
I

830 CavaMI Shaolin
□ (Acțiune, SUA 2C

955 Valentin (Dramă,
□ producție, 2002) 

11:20 Hollywood: Necenzurat
David Haaaehoff 

1150 Calmul dhatrrtoe furtu-
□ nil (Drami, Anglia, 

2002)
1333 JoHy Roger (Aventuri, 
“Danemarca, 2001) 

1535 Chema, drama, dna- 
mo Episodul 1027 

1540 Maaatrol deghizărilor 
Q (Comedie, SUA, 2002) 

Cu: Dana Carvey 
1735 Locuri to Inimă (Drami, 

□SUA 1984) 
1930 Cavalerii Shaolin 

(Acțiune, SUA 2003) 
Wl^itepraMK 

BEplsodulTl: Războiul 

Rece Cu: Sarah Jessica 
Parker, Kim Cattrail, 
Kristin Davis, Cynthia 
Nixon

2130 îngeri to America Episo- 
Hdul6: SuntfoRel 

2250 Terminator (SF, SUA
□ 1984) Cu: Arnold

Sch ,
Michael Blehn, Linda 
Hamilton, Paul Winfield

035 Martorii (Thriller, SUA 
02002)

TELE 7 DEVA

I 
I

t 
I

0940-1140 Reluarea «misi
unilor de luni 

2040 Știrile TEU 7 Deva 
20.10 La șuetă cu Nkolle 

(partea I) 
2140 Publicitate 
2135 U șuetă cu Nlcoile 

(partea a ll-a) 
2150 Știrile TEU 7 Deva (r).

I
I 
t

. _ . . ,........ .

; 13.15 CăNtaio spre centrul. 
pământului (1) (aven- 

SUA 1999) 
' 15.00 Aventurile Iul Tom 

Sawyer șl Hucklebariy 
' Finn (aventuri, co

prod., 1979) ■
; 1845 Magica legendă a 

iplndușllor (II) (fantei-
; tic, coprod., 1999) 

18JO Pa urmele Iul Buck 
! McHenry (dramă, 
! SUA 2000) 
> 20.15 CMtoria spre centrul 
; pământului Ol) (avan-
< turi, SUA 1999) 
;njM tadi apoRțfe
< 23.00 Țara mea (dramă, SUA 

t
1030 Live Tenis: Openul Aus- :

HALLMARK

21:

ț

I
f

t

f
I
l
I

■'J.
I
I

; trăitei, la Melbourne Ziua a no- .’ 
ua 1430 Decalat Tanis: Openul « 
Australiei, la Melbourne Ziua ‘

EUROSPORT

ua 1430 Decalat Tanis: Openul

1996)

DISCOVERY
f
I

I
I
I
I

; pionatul Montat 1945 Rapor-
i tafa Mottcrn Acrobatic 2ft15 
! Uva Patinai Artrtc Camptona- 
: EuwP?*',l* T?frl- ; 20-00 Prim ttaf r~ 
; P"?* ! 2140 hw pierdute

to fața ! poruja Știri: Ediția șpatafa a
' ! 2M0ltan*rieie»upeSativ’
1 Raluri: Campionatul Mondial . 2U0 Motan irata

15180!norii neeluddat*

a Iul John

MMlUrellwif II fviClUOUm* £>ll> » are m aa__^_ _« u-ai famili> a noua 1530 Uve Patinaj Ar- ' f «* "»»nl«*

tistic Camplonateto Europene, 
la Torino 1830 Rezumat Tenis:

«
AustroM, la Mebouma 
tanrtete RaHuri: Cam

pionatul Mondial 1945Rapor-

regală 
(1740 Câmpuri de bătăile 
< 1830 Aventuri ia pescuit cu

Rex Hunter
1 mo Clubul dl pucuit Buffw 

Vlste
; 1940 MașM extreme, Viteză 
! _ _ superwrtică pe uscat

------------ da mituri, 
Străveche» Razia 
MortVSconoul curtat

•i
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E Peatii eotyogizarea fostelor perime
tre »wnere oe pe raza orașului Petrila 
»cr * șocate 300 de miliarde de lei, a-

SOCIAL - ECurtbMiG - kk

:sast= ^rc suma stabilită în cadrul u- 
’te rracir dintre reprezentanții Băncii 
llte^tfcae. a> Ministerului Economiei și
Zcr-e'ț-i■ j și ai administrației locale din
resTia IJj

ZRogramul .0 săptămână de refacere" 
xrmâ până la 1 mai 2005, în urma 
accou _»între ANT din România și FPTB. 
2n=o specială se adresează tuturor ca- 
s&zr <y oe populație pe baza biletului 
□e t-~*tere de la medicul de familie sau 
pe a un medic specialist. Pachetul de 
se'-.c cuprinde șase nopți de cazare cu 

dejun și tratament balnear, la tari
fa de: 1.990.000 lei/sejur/loc în ca- 
—ieră dublă în hoteluri de două stele.

ptatn
• Cartofi/kg 8000 - 14000 lei
• Morcovi/leg 10000 lei
• Fasole boabe/kg 35000 - 40000 lei
• Lapte/I 12500 - 15000 lei
■ Brânză de vaci/buc 25000 - 30000 lei
■ Telemea de oi/kg 100000 lei
• Mandarine/kg 35000 - 37000 lei
• Mere/kg 12000 - 54000 lei
• Clementine/kg 30000 - 37000 lei
• Portocale/kg 19000 - 38000 lei
• Ananas/buc 100000 lei

Șl clovnii își au rostul lor in creșterea
Copiilor. (Foto: arhivă)

Gun valutar - 2S.0I.2005

1 dolar 29.364 lei
1 euro 38.444 lei
1 dolar canadian 24.158 lei
1 dolar australian 22.632 lei
1 franc elvețian 24.891 lei
1 liră sterlină 55.271 lei
100 yeni japonezi 28.573 lei
1 coroană cehească 1.271 lei
1 zlot polonez 9.441 lei
1 forint 156 lei
1 leu moldovenesc 2.384 lei
1 gram de aur 403.877 lei

TRANZACȚII BURSIERE

PRINCIPALELE COTAȚII DIN 24.01.2005 
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț)(%) 
1. SNP PFTROM 4500 +7.91
2. SIF1 11000 +7.84
3. TLV :: 12600 +6.78
4. BRD 51500 +0.98
5. IMPACT 795© +9.66
6. AZOMUREȘ 5350 +2.88
7. ANTIBIOTICE IAȘI 7950 0
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
1250 +5.93

9. HABER 5300 +1.92
10. BCCARPATICA 6900 +5.34
11. DECEBAL 240 +1.69
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA 
DEVA, b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă 
QUASAR), tel.: 221277.

Gaz metan (și) pentru Colonie
Cartierul petroșănean Colonie va intra în rândurile celor cu un nivel de trai decent
Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Peste 600 de 
case, 240 de apartamente și 
câteva mii de persoane din 
Cartierul Colonie din 
Petroșani au intrat în vi
zorul primăriei locale care 
va investi aici 50 de miliarde 
de lei pentru introducerea 
gazului metan.

De la înființarea cartierului 
la începutul secolului trecut, 
special pentru minerii care au 
lucrat în subteranele Văii Jiu
lui, în „imaginea” cartierului nu 
s-a mai investit nimic. Locuitorii

zonei s-au încălzit cu cărbune, 
iar cei care au prins puțin 
„cheag” și-au permis chiar și o 
butelie de aragaz. Cu gaz lichefi- 
I».................................................
Consider oportună ex
tinderea rețelei de 
gaze și în zona 
Colonie, un cartier 
cu mari probleme
sociale.
Carol Schreter, 
primar Petroșani

.........................................M
at însă și aceasta. Pe lângă cele
685 de case și 240 de aparta
mente din cartierul Colonie, mai

există încă patru blocuri. Aces
tea au avut întotdeauna un 
statut privilegiat, cel puțin așa 
consideră cei care locuiesc în 
cartier, pentru că sunt încălzite 
de la centrala termică Dacia.

Numeroasele cereri ale locui
torilor din Colonie n-au găsit 
ecou în rândul edililor de la con
ducerea Primăriei Petroșani 
până acum, care au preferat să 
lase zona într-un con de umbră, 
pentru că oricum aici localnicii 
spun că s-au aciuat cei mai 
săraci oameni din Petroșani.

Foc la bucătărie
„Pentru că imobilele din Colo

nie nu au avut asigurată până în

prezent alimentarea centralizată 
cu energie termică și din cauza 
veniturilor precare ale cetățenilor 
ce locuiesc aici, se impune să in
troducem gazele naturale, un sin
gur foc, pentru prepararea hranei 
în bucătării. Prin această in
vestiție vor fi rezolvate pro
blemele legate de aprovizionarea 
cu combustibili în perioada de 
iarnă, și se va elimina poluarea 
zonei”, a declarat Carol Schreter, 
primarul municipiului Petroșani.

Valoarea estimată a inves
tiției este de 50 miliarde de lei, 
întreaga sumă fiind suportată 
din bugetul Consiliului Local 
Petroșani. Investiția se va deru
la în 3 etape.

Cărțile "second hand” au căutare
Lipsa banilor face ca hunedorenii să cumpere de la anticariat
Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Pentru că-și doresc 
să citească, dar și să dețină 
anumite cărți în bibliotecile 
personale, devenii cu veni
turi mici preferă cărțile de 
anticariat.

în prezent, la Deva mai există 
doar un singur magazin de tip 
anticariat. Cei care sunt la vârs
ta la care nu le mai ajung pen
siile au început să-și vândă 
cărțile din casă pentru o bucată 
mai bună de pâine sau pentru a- 
și completa banii de întreținere.

„La noi vin cetățeni din 
diferite medii sociale. Unii vând, 
alții cumpără. Cei cu venituri 
modeste preferă achiziția de 
cărți vechi, care le trezesc a- 
mintiri, cei cu bani mai mulți 
aleg cărți noi și nu se uită la 
preț, care la toate cărțile noi este 
mare. Veniturile cele mai mari

sunt aduse de romanele de 
dragoste și de cele polițiste. Au
torul cel mai căutat este Paulo

sume derizorii, între 2.500 și 
15.000 de lei”, precizează Elena 
Deldegan, patron magazin cărți.

Majoritatea cumpărătorilor 
de cărți sunt cei trecuți de 40 
de ani. Cele mai scumpe cărți 
achiziționate de la anticariat 
sunt Coranul și Tora.

Coelho. Altă categorie care 
aduce profituri o reprezintă ro
manele „vrac”, care se vând la 
prețuri de 10.000 -30.000 de lei, 
după ce noi le-am achiziționat la

Cele mai citite cărți sunt romanele de dragoste șl cele polițiste.

Poliția deveana este cu noi!
Deva (I.J.) - „Nu pot să spun 

în cuvinte toată mulțumirea 
mea față de echipa operativă a 
Poliției Municipale Deva, în spe
cial dlui comisar Nicolae Lavu, 
adj. comandant, în momentul în 
care m-au ajutat să-mi recuperez 
geanta și să ajung în condiții 
bune la spital”, declară Angeli
ca Nariță, o femeie din Deva 
care a fost atacată în urmă cu 
patru zile de doi tineri tâlhari.

Cardiacă, la peste 40 de ani, fe
meia spune că nu a crezut că la 
vârsta asta va mai trăi asemenea 
coșmar. Imaginile terifiante i se 
perindă prin fața ochilor și spune 
că nu le va putea uita niciodată. 
„Era cât pe ce să mor. Am aflat

că pe unul îl cheamă Robert La- 
zăr și are 20 de ani, iar pe celălalt 
Emil Bâc, și are 18 ani. M-au a- 
tacat în scara de bloc cu spray pa
ralizant. Am căzut jos în convul
sii. Spre norocul meu, anunțată, 
salvarea a venit imediat, la fel și 
poliția. Vreau să mulțumiți pen
tru mine și scom. Cristian Hor- 
vat, insp. Mircea Adam, ag. șef 
Mircea Olari și ag. Alexandru 
Lavu”, mai spune femeia.

„Tinerilor li s-a emis mandat 
de arestare pentru tâlhărie. Din 
punctul nostru de vedere ne-am 
făcut datoria, pentru că infrac
torii sunt la a treia tentativă de 
acest gen”, declară corn. Nico
lae Lavu.

Scutiri la impozite
Deva (I.J.) - Potrivit Di

recției pentru Finanțele 
Publice Hunedoara, prin 
purtătoarea de cuvânt Mi- 
haela Boldor, persoanele 
fizice care au introdus, din 
fonduri proprii, gaze natu
rale în apartamente vor fi 
scutite de la plata impozi
tului pe clădiri, în limita 
unui singur foc (aparat de 
gătit), pentru cheltuielile 
efectuate până la data de 31 
decembrie 2004. Scutirea va 
fi aprobată eșalonat, în
cepând cu anul fiscal 2005, 
până la Valoarea de 4 mili
oane de lei, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor 
de construcții-montaj, care 
va fi justificață pe bază de 
cerere, însoțită de situațiile 
de lucrări, facturi și chi
tanțe. Lucrările, ce vor fi 
executate după 1 ianuarie
2005, vor fi scutite de plată 
începând cu anul fiscal
2006.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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0 Gabriela B., din Simeria, a fost depis
tată de către polițiștii de la Serviciul Cir
culație conducând pe raza municipiului 
Deva un autoturism marca Ford Mondeo, 
în timp ce avea o îmbibație alcoolică în 
aerul expirat de 0,46 mg/litru. (D.l,)

Publicitate

0 Lucrătorii Formațiunii Poliției Rutiere 
din orașul Hațeg l-au depistat în trafic, 
pe DN 66, în raza localității Sântămărie 
Orlea, pe Gabriel B., din Hațeg, ta timp 
ce conducea un autoturism Dacia 13&0, 
fără a posada permis de conducere. (D.l.)

•' Publicitate

Revoluționarii militează pentru t 
democrație, legalitate șl respect
între oameni”
Interviu eu Gheorghe Firczak
Daniel I. Iancu
EMUL: danlei.lancuSfntormmedia.ro

Deva - Deputatul Gheorghe 
Firczak a acordat ziarului 
nostru un interviu legat de 
problemele apărute la ultima 
A d unare generală a 
revoluționarilor.

s-a mai repetat pentru că a acțio
nat o nouă conducere. Mai mulți 
membri ai asociației și-au în
credințat in original certificatul 
de luptător și buletinul unor per
soane care au trecut granița o se
rie de mașini. Acțiunea a fost 
complet ilegală aruncând o um
bră asupra întregii asociații.

întoarce Doamne roata" nu par 
să fie doar vorbe azvârlite-n vânt. Cel 
puțin nu pentru pesediștii ajunși, după o 
noapte de decembrie, opoziționiști. Și al 
căror unic țel a ajuns apărarea 
democrației de tendințele autocratice și 
dictatoriale ale aliaților. Care, prin actu
ala conducere a Prefecturii, nu mai voi 
altceva decât băgarea la apă a bieților 
primari PSD.
Nu mâi departe uecât la sfârșitul tre
cutei săptămâni, deputatul PSD loan Ti- 
miș a gratulat mass-media cu un comuni
cat de presă. în care zicea că prefectul 
Vladu și-a cam luat nasul la purtare și a 
înlocuit „principiile legalității, 
imparțialității și obiectivității" cu 
„amenințarea directă, calomnia și 
prigoana pe criterii strict politice". 
Acum, vorba fie-ntre noi, cei ce azi *■ 
arată cu deștu' nu mai aeparte decât ieri 
tunau și fulgerau împotriva deciziilor lu
ate de.anumiți primari care (surp>n zăto 
ntr-i așa?) nu a» găseau '<
PSD pe atunci supraponderal. Dar cum 
lucrurile se mai schimbă, și poziția, sau 
postura, din care se arată „greșelile și 
abuzurile" celorlalți se modifică simțitor. 
Fiecare e însă liber să critice cât vrea. O 
singură primejdie îi paște pe cei care tot 
timpul nu văd decât paiul din ochiul 
vecinului: ca nu cumva, la un moment, 
dat din prea mult exces de zel, să se 
arate pe ei înșiși cu propriul lor index!

CwvSnM Mken Domnule Gheor
ghe Firczak, nu cu mult timp în 
urmi a avut loc Adunarea Ge
nerală a Asociației Luptătorilor 
din Decembrie W Deva. Se pare 
că a fbet cu... scântei. Ce ne 
puteți spune?
Gheorghe Flrczaek: Practic s-au 
confruntat două curente de in
terese și principii. Cei care au 
contestat Adunarea Generală au 
dorit să transforme asociația in
tr-o organizație care să apere in
teresele de grup ale unor per
soane. Noi, ceilalți, am apărat o 
serie de principii potrivit cărora 
asociația trebuie să continue și 
continuă afirmarea idealurilor 
Revoluției din Decembrie 1989, de 
respectare a legalității și mai ales 
de promovare a unor principii 
morale potrivit cărora toți mem
brii suntem egali în fața legii și 
a statutului asociației.

CA_s Care au fbst principalele
6'
f

Gh.F.: 'Membrii noștri și9au mani
festat nemulțumirea ea au fost 
mai multe acțiuni ilegale, semile
gal^ sau imorale. Principala ne
mulțumire provine de la împro
prietărirea cu Ioturi de pământ a 
unor membri. Cei care conduceau 
la vremea respectivă și-au urmă
rit doar propriile interese, aban
donând practic asociația. S-au or
ganizat tabere de odihnă pentru 
copiii membrilor asociației, unde, 
in anul 2003, s-a participat fără 
respectarea formelor legale. în a- 
nul 2004, în schimb, situația nu

lizeze dosarele. Fiecare deținător 
de certificat trebuia să-și depună 
dosarul cu avizul asociației al 
cărui membru era. Din cei 102 
membri ai asociației noastre, 74 
și-au depus dosarul la sediul nos
tru, ceilalți preferând să-l depună 
la Asociația Luptătorilor Reșița 
Filiala Deva sau la Asociația Ră- 
niților și a Urmașilor Eroilor 
Martiri Hunedoara. Opțiunile a- 
cestora nu au fost contestate de 
noi. Ulterior au dorit să revină în 
mod tacit în asociația noastră. 
Am discutat acest aspect în Comi
tetul Director și am solicitat Co
misiei de Disciplină un punct de 
vedere. Aceasta ne-a recomandat 
ca în conformitate cu Legea Re
cunoștinței și cu statutul nostru 
să îi considerăm pe aceștia demi- 

analizată în Comitetul Director.

CX: Cane a fbst cea mai mare 
problemă a anului 20M?
Gh.F.: Conform Legii Recunoștin
ței trebuiau preschimbate certifi
catele, urmând ca SSPR să ana

CX: Ei cum și-au motivat trans
ferul la o altă asociație?
Gh.Fu Prin divers® pretexte. Mo
tivul constă ta aCMKă, inițial, în 
1996, noi am discutat dosarele 
celor care solicitau certificate. O 
comisie compusă din 7 membri a 
lucrat peste o lună, analizând 
fiecare caz în parte. Eu am fost 
secretarul asociației și comisiei. 
După aceea, lipsind o săptămână 
din Deva, am fost schimbat din

funcția de secretar și s-au mai organizației județene a partidului, 
pregătit câteva zeci de dosare, ce relevanță mai. are acest aspect? 
"^ăAJMffijiMMMdizate. pentru a a .i ■■■țgUSSHWHf u jnUn.șpflțțrCăj... A^neudna AdunareaGpr ' î

neraU td mod statutar?
Gh.F.: Iertați-mi lipsa de modestie, 
dar a fost pentru prima dată când 
s-au respectat ta totalitate preve- ț 
derile statutului. Cu toate acestea, 
din cauza turbulenților, nici Co
misia de validară nu și-a putut 
duce la capăt sarcina și nici Adu
narea generală nu ă putut să se 
desfășoare într-un climat firesc, 
civilizat și democratic. Cu toate 
acestea eu cred că asociația și-a 
demonstrat forța de rezistență (T) |

■ ăailii y». .1 - wjij ii

sunt ilegîu», dâr de ce nu s-a dorit 
ca și acestea să fie analizate de 
acea comisie? Dacă găsim răspun
sul la acea întrebare, atunci poate 
găsim răspuns și la plecarea lor 
la o altă asociație.

C.L.: De ce a fost ales tocmai Mi
hail Rudeanu ca președinte al 
asociației? Are vreo legătură oi 
apartenența sa la P.SJ).?
Gh.F.: în Comitetul Director, con
form prevederilor Statutului, am 
discutat care să fie modalitatea de 
alegere a conducerii. Am hotărât 
ca cel care dorește să fie președin
te să-și depună candidata’ i. să-și 
prezinte proiectul managerial și 
echipa cu care vrea să conducă. 
Pe de altă parte am hotărât că nu 
acceptăm nici o candidatură decât 
din rândul celor 74 de membri 
care și-au depus dosarele pentru 
preschimbare la asociația noastră. 
Au fost depuse două candidaturi, 
cea a lui Mihail Nicolae Rudeanu 
și cea a lui Aurel Vălean. Ulterir 
or, acesta din urmă și-a retras-o. 
Acum când P.S.D. nu mai este la 
guvernare și Mihail Nicolae 
Rudeanu nu mai este în fruntea

presiuni externe, astfel încă 
încet, dar sigur, să redevenim 
ceea ce trebuie să fim de fapt, un 
segment al societății civile care 
militează pentru democrație, le
galitate și, nu in ultimul rând, 
pentru respectul între oameni. De 
alțfel, noi am încercat să orga
nizăm acțiuni de acest gen. Un e- 
xemplu îl constituie mitingul de 
solidaritate cu românii din Basa
rabia care doresc să studieze în 
limba română, convocat în august 
2004, împreună cu doamna Lacri
ma Minișca, președintele CNSLR- 
Frăția filiala Hunedoara. Poate 
astfel vom fi altceva decât o aso
ciație care vrea doar beneficii.

Adrexi:
Hunedoara,

Telefoane: 716.100;

depozitul en-gros 
fructe de cea mai 
bună caîitate la 
prețuri fără 
concurență1
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manilor, 

nr.32

0722/281.876;

0788/281.876,

danlei.lancuSfntormmedia.ro


El Marius Slmlna, expert în cadrul DSJ 
Hunedoara, ne-a Informat că primele par
tide din cadrul etapei municipale a Cam
pionatului Național al Liceelor la volei se 
vor disputa miercuri, 26 ianuarie, în Sala 
de sport a CT „Traian" Deva. La com
petiție participă 13 echipe (7 de fete și 
6 de băieți) ale liceelor din Deva. (C.M.)

FC CIP și-a făcut singură viața grea în meciul cu Pandurii Tg. Jiu

E Pn linte* FR Handbal, Cristian Gațu, 
â declarat că în cursul acestei săptămâni 
se va întâlni cu cei trei antrenori propuși 
pentru preluarea echipei feminine a 
României. Cei trei candidați la funcțiile de 
antrenori și director tehnic ai naționalei 
României, după schimbarea tehnicianului 
Comei Oțetea, sunt Bogdan Macovei, Du
mitru Muși și Gheorghe Tadici. (C.M.)

ClPRIAN MARINUț 
E-MAIU clprfan.marinuteinformmedla.ro

Deva - Temerile vicepre
ședintelui FC CIP Deva, Paul 
Grecu, au fost justificate, 
vicecampioana națională im- 
punându-se mult mal greu în 
meciul cu Pandurii decât în 
partida de joi în care a făcut 
spectacol în fața liderei 
clasamentului, FC Bodu Bu
curești.

Favorită clară prin prisma 
diferenței de valoare dintre lo
turi și a locurilor ocupate in 
clasament, FC Cip și-a făcut sin
gură viața grea. Vicecampioana 
națională și cei peste 1200 de 
spectatori care au umplut aseară 
Ia refuz Sala Sporturilor din De
va aii tremurat pentru victorie 
până in ultimul minut de joc. 
Meciul a început bine pentru de

OM (C.M.) -.RmMtM • 1# -fc 22-»
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ClPRIAN MARINUț
EMAIL ciprfan.marlnutBnfbrmmedia.ro

Oradea - Echipa națională 
de handbal masculin a 
României s-a calificat în 
play-off-ul preliminariilor 
CE, după ce a câștigat, la fi
nalul săptămânii, la Oradea, 
ambele partide cu reprezen
tativa Luxemburgului.

România a învins, sâmbătă, 
cu scorul de 36-22 (18-10), în ul
timul meci din grupa a III-a pre
liminară a Campionatului Euro
pean din Elveția. Dar tricolorii 
erau calificați indiferent de 
rezultatul meciului de sâmbătă, 
ocupând locul doi In grupă, după 
Ucraina, în urma victoriei obți
nute vineri-cu scorul 31-20.

Stoichiță confirmat la 
Oțelul Galați

Galați (C.M.) - Tehnicianul Mihai Sto
ichiță este noul antrenor al echipei Oțelul 
Galați, el efectuând, sâmbătă, primul antre- 
nament cu formația gălățeană, aflată în oan- 
tonament la Predeal. Stoichiță a fost prezen
tat jucătorilor de către președintele grupării 
gălățene, Viorel Anghelinei, care a declarat 
că a ajuns la o înțelegere finală cu fostul 

hnician al naționalei Armeniei și că 
semnarea contractului se va face în mo- 

’ mentul întoarcerii echipei la Galați. „Sto
ichiță va semna cel mâi probabil pentru un 
an și jumătate, deși eu îmi doresc să îl 
conving să semneze pentru cel puțin doi 
ani”, a afirmat Anghelinei. Stoichiță a pro
pus conducerii clubului o listă de transferări 
care cuprinde 8-9 jucători, din care dorește 
să fie aduși cel puțin patru. Echipa Oțelul 
Galați, cu un lot format din 16 jucători de 
câmp și trei portari, se află în cantonament 
la Predeal până pe 28 ianuarie. Ulterior 
echipa va pleca într-un turneu de meciuri 
amicale în Cipru, Antalya sau Norcia.

CSS Deva a dominat etapa 
județeană a CN de Judo
Devenii au câștigat aproape toate medaliile

Romario va juca la Vasco 
da Gama

București (C.M.) - Fostul internațional 
Romario de Souza Faria, de 39 de ani, a 
semnat un contract pe trei luni cu echipa 
la care și-a început cariera, Vasco da Gama, 
informează cotidianul Marca. Detaliile fi
nanciare ale contractului nu au fost făcute 
publice. Fost jucător al echipelor FC Bar
celona și Valencia, Romario a anunțat la 
sfârșitul anului trecut că nu intenționează 
încă să se retragă din activitate, dar presa 
locală notează că durata contractului cu 
Vasco da Gama este un indiciu că jucătorul 
se apropie de finalul carierei.

Romario de Souza Faria.

ClPRIAN MARINUț
Mircea Sîrbu, inspector DSJ

Deva - Sportivii judoka de 
la CSS Deva au dominat au
toritar etapa județeană a 
Campionatului Național de 
Judo, câștigând 17 dintre 
cele 18 titluri de campioni 
județeni puse în joc.

Peste 40 de sportivi - juniori 
I și juniori II - de Ia cluburile 
CȘS Deva și AS Retezatul Hațeg, 
au participat, sâmbătă, în sala 
de judo a CSS Deva, la etapa ju
dețeană a Campionatului Națio
nal de Judo.

Competiția a fost dominată 
autoritar de reprezentanții 
clubului devean care au pierdut 
o singură finală dintre cele 18 în 
care au avut reperetehianti. Cei 

veni, care după cinci minute 
conduceau cu 2-0, dar până la 
pauză s-a transformat într-un 
coșmar. Un penalty, ușor acor
dat de arbitrii și incidentele ce 
au urmat după el au turnat 
plumb în ghetele devenilor. în 
ultimele două minute ale primei 
reprize oltenii au punctat de 
două ori, intrând în avantaj la 
vestiare. La trei minute de la re-, 
luare, portarul oaspeților, Văcă- 
roiu, a fost eliminat, pentru henț 
in afara careului, dar devenii au 
reușit doar după trei minute să- 
și fructifice superioritatea nu
merică: 3-3. La acest scor părea 
că mingea nu mai vrea să intre 
în poartă, CD? irosind o mulțime 
de ocazii și două lovituri de pe
nalitate de la 10 metri, prin 
Molomfălean și Măgureanu. A 
venit golul Iui Gherman, dar la 
30 de secunde Mihail a înscris 
un eurogol din foarfecă, egalând

Președintele FR Handbal, Cris
tian Gațu, a declarat că România 
va juca tot la Oradea meciul de 

întreaga echipă și conducerea 
federației ține să mulțumească
publicului arădean 
care a fost alături de 
noi în ț tmoania de 
calificare
Cristian Gațu, 
PREȘEDINTE FR HAND-

pe teren propriu contând pentru 
play-off-ul preliminariilor Cam
pionatului European din 2006, da
torită modului' în care echipa a 
fost susținută de suporteri.

„întreaga echipă și condu
cerea federației ține să mulțu

18 sportivi care au cucerit ti
tlurile de campioni județeni vor 
reprezenta județul la etapele in- 
terjudețene care se vor disputa 
la Cluj (juniori I, în perioada 11- 
13 februarie) și la Oradea (ju
niori II, în perioada 4-6 februa
rie).

Sportivii care se vor clasa pe 
podium la categoriile lor și la 
aceste întreceri obțin dreptul de 
participare la etapele naționale, 
programate la Arad (juniori n, 
în perioada 18-20 februarie) și 
Oradea (juniori I, în perioadă 25- 
27 februarie).

La etapa județeană, Direcția 
pentru Sport a Județului Hune
doara, principalul organizator al 
întrecerii, a oferit tinerilor ju
doka clasați pe primele locuri 
premii constând în diplome și 
materiale sportive. 

din nou scorul. Susținuți de un 
public fantastic, devenii au 
punctat pe final de două ori și 
au învins chiar dacă și Pandurii 
au mai marcat cu 10 secunde 
înainte de final. Dincolo de vic
torie și de adrenalina „oferită" 
suporterilor, frecuți de la agonie 
la extaz, Cip i-a pierdut pentru 
meciul cu AS Odorheiu pe 
Molomfălean și Gherman care 
au încasat cel de al IV-lea car
tonaș galben.

(mia. 4)i i. <®w- 
man Ș-i: Șerban țmin: 18
- penalty); 2-2: CI. DQmitni (mia. 
K)); 2-3: H. Dumtru (mln. 20); 3-3: 
Al MM (mirt.' 8B|; O: 0RMHM 
Mn. w Mi Mihail (rnin.. 36): 5- 

.11 Stfcwța (rwn. 37): Bir.» 
(39): 6-5: Șerban |mM 4Q|.

mească publicului orădean care 
a fost alături de noi în campa
nia de calificare. Modul în care 
naționala a fost încurajată aici 
ne-a făcut să decidem Ca meciul 
de pe teren propriu din play-off 
să aibă loc tot la Oradea”, a de
clarat Gațu. Președintele FR 
Handbal a adăugat că ar prefera 
drept adversari pentru România 
în play-off echipe ca Grecia, Sue
dia sau Cehia.

„Echipa României și-a în
deplinit obiectivul, respectiv să 
se califice în play-off. Cu atenție 
și concentrare puteam ocupa 
primul loc în grupă și ar fi fost 
mult mai ușor la tragerea la 
sorți. Așa avem opt șanse, adică 
echipele cap de serie din urna 
valorică. în ordine aș prefera să 
cădem cu Grecia, Suedia (dacă

Ctg. 70 kg. - «afinele Caramel (CSS Smig
....

Ctg. 55 kg. —Mario Colarini (CSS Deva)
Ctg. 60 kg. - George Luca (CSS Deva)
Ctg. 66 kg; - Arthur Mikloși (CSS Deva) 

" Ctg. 73 kg. - Cristian Stelli (CSS Deva)
Ctg. 81 kg. - Mircea Popițiu (CSS Deva)
JuntosraHnlIscutel^
Ctg. 48 kg. - Adela Ghișan (CSS Dev

Ctg. 46 kg, ££lln Toma (CSS Deva)
Ctg. 50 kg. - Andrei Diniș (CSS Deva)
Ctg. 65 Kg,- Gheorghe Horea (AS Retezatul Hațtg)
Ctg. 06 kg. ■- Răzvan Popa (CSS Deva) ,
Ctg. ©6 kg. - Mlhai Pis (CSS Deva) •
Ctg. *90 kg. < Flavius Smeu (CSS Deva)
Jw^.U (nMcyto lB88,1990,1991) _

*'F . . J..''7-"., .

Ctg. 44 kg. - Andreea Bedea (CSS Deva)
Ctg. 48.kg. - NlcoFsta Apostol (CSS Deva)
Ctg. 52 kg. - Ana Maria Lazăr (CSS Deva)

Ctg. 40 kg- Alexandra Pătâoan (CSS Deva) 
Ctg. 44 kg. - Andreea Ședea (CSS Deva) 
Ctg. 48 kg. - Nicoleta Apostol (CSS Deva)

ctg. 57 kg.- Mariana Petruț (CSS Deva)

Cristian Stăneuța (la minge), au
torul unul g0t I rcMv |

își păstrează intenția de a schim
ba întreaga echipă națională), 
Cehia și Islanda. Apoi, urmează 
cu nodurț în gât Norvegia, Fran
ța, Spania și Serbia", a mențio
nat Gațu.

Meciurile din play-off-ul pen
tru calificarea la turneul final al 
CE din 2006 vor avea loc în zilele 
de 11/12 iunie - tur - șl 1D/10 iu
nie - retur. Președintele FR 
Handbal a afirmat că a purtat 
negocieri pentru ca jucătorii 
echipei naționale s& primească 
pentru calificarea în play-off 
prime individuale ea se situează 
între 500 și 1.090 de euro.

„Suma de r ^miere ța fi mult 
mai mare în cazul in care se vor 
califica la turneul final al com
petiției europene”, a mai spus 
Gațu.

clprfan.marinuteinformmedla.ro
ciprfan.marlnutBnfbrmmedia.ro
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Sebastien Loeb confirmă în
Citroen a câștigat la Monte Carlo prima etapă a Campionatului Mondial de raliuri

urtrtsht

Pavel a ajuns în sferturi la Melbourne

Leimo. Lewis dezminte zvonurile

Markko Martin și Marcus Gron- 
holm, in vreme ce Roman Kresta 
a adus cehilor de la Skoda pri
mul punct. Următoarea etapă a 
Campionatului Mondial de Ra
liuri se va desfășura în perioada 
11-13 februarie, în Suedia.

■
 0 Ronaldinho face parte

din patrimoniul Barcelo
nei. Cel puțin așa susține 
vicepreședintele clubului 
bl au-grana, Sandro Ro- 
seli, care precizează că 

atacantul brazilian nu va părăsi gruparea 
catalană prea curând.(MF)

0 Echipa daneză Slagelse DT, la care 
evoluează și Carmen Amariei Lungu, a 
pierdut, scor 12 - 20, meciul susținut, 
sâmbătă, în compania formației Kometal 
Skopje, în etapa a treia a fazei grupelor 
Ligii Campionilor.(MF)

Liviu Gordea
e-mail: liviu.gordea@informmedia.ro

ambreiajul mașinii sale, a cărui 
funcționare defectuoasă punea la 
un moment dat sub semnul în
trebării posibilitatea ca france
zul să ajungă la final. Pe pozi
țiile următoare s-au clasat cei 
doi piloți ai echipei Peugeot,

Pavel și Berdych au învins, în 
optimile de finală, cu scorul de 
6 - 7 (7/9), 6 - 4, 6 • 3, cuplul Ash
ley Fisher/Travis Parrott (Aus- 
tralia/SUA) și va Juca în faza ur
mătoare a competiției cu pere
chea Jurgen Mefater/Alexander 
Waske (Apstria/Germania), care 
a trecut, cu scorul de 7-5, 7-6 
(7/3), de cuplul Yen-Hsun Lu/Ta- 
kao Suzuki (Taiwan/Japonia). 
Românul a demonstrat in acest 
an că se descurcă foarte bine în 
proba „perechilor", reușind o fi
nală la Doha alături de rusul

Monte Carlo - Pentru al 
treilea an consecutiv, Sâbas- 
tien Loeb a reușit să se im
pună în prima etapă a sezo
nului mondial de raliuri, ce
lebră cursă de la Monte Car
lo, cea măi veche din calendar.

Torino (MF) - Mijlocașul 
ceh al echipei Juventus To
rino, Pavel Nedved, care s-a 
accidentat, duminică, în tim
pul meciului cu Brescia, va 
fi indisponibil aproximativ 
trei săptămâni. Nedved, în 
vârstă de 32 de ani, s-a acci
dentat

cursa la aproape trei minute in 
urma învingătorului. Locul trei 
a revenit, în mod surprinzător, 
unui pilot al echipei Mitsubishi, 
Gilles Panizzi, performanța aces
tuia fiind așteptată de construc
torul nipon, de aproape patru 
ani. Ultima prezență a unui echi
paj Mitsubishi pe podiumul unei 
competiții din Campionatul 
Mondial de Raliuri data din 
2001, când Tommi Makinen obți
nea victoria în Raliul Safari. Pa
nizzi a avut de luptat nu numai 
cu adversarii direcți, dar și cu

Youzni. Toate cele trei jucătoare 
din România înscrise pe tabloul 
de simplu feminin al junioarelor 
au obținut calificarea în turul 
doi. Sorana Cârstea a învins-o, 
cu scorul de 7 - 5, 4 - 6, 6 - 4, pe 
indianca Punam Reddy și va 
juca în faZM tfrftiătoare a com
petiției cu rusoaica Aiisa Klei- 
banova, cap țfe serie numărul 13, 
Agnes Szatmari a învins-o, cu 
scorul de 6 - 2, 7 - 6 (7/1), pe Ka
terina Kramperova din Cehia și 
o va înfrunta în turul următor 
cu daneza Caroline Wozniacki, 
cap de serie numărul 11.

Monica Niculescu, cap de se
rie numărul 7, a învins-o, cu sco
rul de 7 - 5, 6 - 4, pe australianca 
Shayna McDowell și va juca în 
faza următoare a competiției cu 
britanica Francesca Kinsella, 
care a trecut, cu scorul de 4 - 6,. 
6 - 3, 6 - O, de Barbora Hodina- 
rova din Cehia.

Respectând tradiția impusă în 
urmă cu doi ani, campionul 
mondial en-titre și-a trecut în 
cont o nouă victorie în Princi
pat, după ce și-a adjudecat opt 
din totalul de 15 probe speciale. 
Echipajul Săbastien Loeb - Da
niel Elena (Citroen Xsara WRC) 
nu a avut practic rival pe tra
seul monegasc, luând conduce
rea încă din prima zi. Mai spec
taculoasă a fost lupta pentru lo
cul secund, în care au fost an
grenați Toni Gardemeister 
(Ford), Petter Solberg (Subaru) 
și Marcus Gronholm (Peugeot). 
Din păcate însă, conturile au 
fost reglate de spectatorii pre- 
zenți pe celebrul pisc Col de Tu
rin!, care au aruncat cu bulgări 
de zăpadă pe traseu, provocând 
abandonul norvegianului și o în
târziere considerabilă pentru 
Gronholm. După această întâm
plare nefericită, Toni Gardemei
ster și-a consolidat poziția secun
dă in clasament, terminând

pivot al echipei Houston Rockets, chinezul Yao 
inat jocul j<ub panou ta partida pe care gruparea 
ttfat^^df-WA-il) pe terenul formației New York 
la profeeiontet* nord<!uneriainâ de baschet (NBA), 

driniterea antrenorului Lenny 
anpuă tafraHjm ta zeț* meciuri de

Melbourne (D.N.) - Pere
chea Andrei Pavel/Tomas 
Berdych (România/Cehia) s-a 
calificat în sferturile de fina
lă ale probei dublu de la Au
stralian Open, primul turheu 
de Grand Slam al anului, a 
âranțat slte-ul oficial al 
competiției.

CM de natație
Berlin (MF) - înotătoarea Ca

melia Potec a ocupat locul întâi 
în proba de 400 m liber desfășu
rată, duminică, în cadrul reuniu
nii de la Berlin, a doua și ultima 
etapă a Cupei Mondiale de na
tație în bazin scurt. Potec a fost 
cronometrată cu timpul de 4 mi
nute, trei secunde și 43 de sutimi 
și le-a devansat pe sportivele Ra
chel Komisarz (SUA, 4:04.74) și 
Erika Villaecija (Spania, 4:05.02). 
Tot duminieă, Înotătorul Dragoș 
Coman a ocupat poziția a treia 
ta proba de 1.500 m liber, cu tim
pul de 14 minute, 40sSe secunde 
și 59 de sutimi SâmDătă, în pri
ma zi a competiției, Camelia Po
tec s-a clasat a treia în proba de 
800 m liber, cu timpul 8:23.21.

jemmqhtaJ ^M*g 
unui duel cir un 

adversar. El a fost scos de pe 
teren cu targa. „Nu a fost 
confirmată o leziune a me
nitului sau la ligamente. El 
a suferit doar o lovitură pu- 
temică lâ genunchi și se 
pare că va fi indisponibil 
aproximativ trei săptămâni", 
a afirmat impresarul fotba
listului, Zdenek Nehoda.

Nedved, câștigător al Ba
lonului de Aur în 2003, a su-^ 
ferit o accidentare la genun
chiul drept în timpul Euro- 
2004, în meciul din semifi
nale Cehia - Grecia.

rie. Mă consider norocos că am 
părăsit acest sport prinfr-o deci
zie proprie. Sunt unul din puți
nii campioni ai categoriei greș 
din istorie care s-a retras ta glo
rie și nu va mai reveni”.

Lewis, 39 ani, avea în palma
res la 6 februarie 2004, un nu
măr de 41 de victorii, două în
frângeri și un egal. în iunie 2003, 
Lewis și Kliciko s-au înfruntat 
într-un meci încheiat în repriza 
a șasea cu victoria britanicului, 
datorită accidentării ucraineanu
lui care conducea în acel mo
ment la puncte.

A fost ultima luptă a lui 
Lewis, care și-a agățat mănușile 
în cui după ce WBC a decis să 
se dispute revanșa acelui meci.

Londra (L.G.) - Pugilistul bri
tanic Lennox Lewis, fostul cam
pion al greilor, retras ta Wbrua- 
rie 2004, a dezmințit zvonurile 
privind o eventual?- revenire a 
sa în ring, împotrivi aegțînea- 
nului Vitali Kliciko, pentru o 
bursă de 40 de milioane de do
lari. Cotidianul londonez. „Sun
day Mirror" anunța duminică 
revenirea în ring a lui Lewis, 
motivând că britanicul n-ar pu
tea refuza o asemenea ofertă. 
„Ga toată lumea, am nevoie de 
bani și oferta este prea bună 
pefitru a o respinge", ar fi decla
rat Lewis. într-un comunicat di
fuzat ieri, Lennox Lewis preci
zează: „Vreau să reiterez ce am 
spus când m-am retras ta februa-

î i
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0 Mircea Moloț, preșe
dintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, a de
clarat pentru ziarul nos
tru că e mulțumit de felul 
în care s-a concretizat

71

0 Inaugurarea de ieri a produs și 
nemulțumiri medicilor din alte secții. 
Unul dintre cei nemulțumiți, trecând prin 
mulțimea invitațiior la eveniment, a șop
tit necăjit: .unii au parte de toate, alții 
n-au nimic'.

sprijinul acordat de instituția pe care o 
conduce. „Eco doppler-ul este din 2002 
și asta e bine. Nu sunt adeptul second 
hand-ului", a mai adăugat președintele 
Mircea Moloț.

La Deva, cele mai multe infarcte!
Anul trecut s-au înregistrat cele mai multe cazuri din județul Hunedoara

Ajutoare din străinătate"1-
Deva (V.R.) - Pentru Secția de cardi

ologie deveană s-au primit ajutoare mate
riale substanțiale din partea dr. Goia, ple
cat în urmă cu mai mulți ani din Româ
nia. Deși nu mai este în țară, n-a uitat că 
a pus bazele cardiologiei la Deva și de 
aceea a trimis aici un hotter, monitoare 
ș.a. Ajutoarele din partea celui care a 
rămas legat sufletește de spitalul devean 
vor continua.

VIORICA ROMAN
E-MAIL: viortca.rbrnanOlnf6rmmed1a.ro

Deva - Dr. Gheorghe 
Basarab, medic primar, șeful 
Secției de cardiologie a Spi
talului Județean Deva, de
clara, cu prilejul inaugurării 
secției, că anul trecut la De
va s-au înregistrat 148 de in
farcte acute, cel mai mare 
număr pe județ-

< ’ - I

Cauzele acestei incidențe ridi
cate sunt gradul de urbanism și 
implicit de stres, factorii de risc 
(alcoolul, tutunul, sedentaris
mul, obezitatea și ereditatea) dar 
și faptul că din județ cazurile se
vere sunt orientate spre Deva.

De aceea e nevoie ca și alte 
spitale să fie dotate cu aparatură

performantă și să aibă medici 
competenți.

Dr. Basarab a lucrat în 
străinătate și spune despre 
pregătirea medicilor români că 
e foarte bună. Iar despre secția 
modernizată pe care o conduce 
că as'igură „o asistență cardio- 
logică la parametri normali”.

Este mulțumit că acum nu 
mai e nevoie să se facă șocuri 
electrice bolnavilor pe ta?gă,în 
curte, cum s-a mai întâmplat în 
cazul vechii locații, dar un of tot 
mai are. „Ideal ar fi fost ca 
secția să fie amplasată în tota
litate la același nivel, pentru o 
intervenție rapidă în cazurile 
grave". '

Acum o parte a investigațiilor 
pacienților se face la parter,

restul secției fiind amplasată la spațiu luat de la ginecologie 
etajul trei al clădirii, într-un nou-născuți.

Aparatul Eco doppler color este prezentat Invitațiior șl presei.

Se lucrează în sistem de programare
Majoritatea internărilor sunt urgențe cardio-vasculare
VIORICA ROMAN
E-MAIL: Viorlca.roman0informmedia.ro

Deva - Un procent de 70 la 
sută dintre internări îl 
reprezintă pacienții eu ur
gențe cardio-vasculare. Ieri, 
erau disponibile 3 locuri 
pentru urgențe șl vreo 5-6 
pacienți erau în așteptare.

Secția de cardiologie are tot 
45 de paturi, ca și până acum. 
Dintre acestea, 10 paturi sunt în 
compartimentul de terapie in
tensivă pentru urgențe majore.

Anual sunt internați în jur de 
1800-2000 de bolnavi, în regim de 
programare pentru cei ce nu

reprezintă urgențe. Durata pe
rioadei de internare este în me
die de 8-12 zile, dar diferă de la 

caz la caz. 
După un in
farct cu com
plicații pacien
tul poațe 
rămâne inter
nat și 30 de 
Zile.

Pentru in
vestigarea bolnavilor internați, 
la parter există un spațiu unde 
sunt luați în evidență, un cabi
net Hotter EKG TA și altul pen
tru testarea la efort.

Aparatul Eco doppler color, 
pentru care Consiliul Județean

a alocat 30 de mii de euro iar 
spitalul 9 mii de euro, se află pe 
același nivel cu secția.

Evoluția bolnavilor e 
urmărită cu aparate de moni
torizare iar în privința medica
mentelor „ne descurcăm”, afir
ma dr. Basarab.

Alături de șeful secției, la 
sănătatea bolnavilor mai ve
ghează dr. Nicolae Străuț și dr. 
Ana Crăsnic iar în policlinică 
dr. Simona Strulea. Secția dis
pune de 14 asistente medicale, de 
infirmiere.

Actuala dotare permite o di
agnosticare mai rapidă, ceea ce 
duce la salvarea mai multor 
vieți.

Diferență mare 3
Deva (V.R.) - Pacienții șl/ 

cadrele sanitare apreciază® 
că intre spațiul în care* 
secția își desfășura activi
tatea înainte și cel de acum 
diferența e foarte mare, 
„Aici e foarte plăcut - este 
de părere Carol Robb, pa
cient”. Ion Cincă, un alt 
bolnav care a fost internat ’ 
și în vechiul spațiu, s-a^ț 
simțit dator să precizeze că, 
deși cele două locuri nu se 
pot compara, ceva a rămas 
la fel: grija cadrelor medi- ., 
cale față de pacienți. Ildiko 
Mate, asistentă medicală, 
era încântată de aspectul 
saloanelor, de dotări dar și 
de apropierea de A.T.I.*

.............. . .............................

viortca.rbrnanOlnf6rmmed1a.ro
Viorlca.roman0informmedia.ro
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&£ “BOHOMUl Pâfip 
S.A, ILUNEDOâllâ

Director vânzări produse 
de morărit și panificație 

Cerințe:
- Experiență minimum 2 ani in vânzări 
bunuri de larg consum
- O bună cunoaștere a pieței de vânzări
- Abilități de negociere, vânzare și comu
nicare
- Capacitatea de a lucra intr-un mediu di
namic

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

PERFEm VAN MELLE Romanța, 
producător șt distribuitor 

Happydent-Mantos-Alpenliebo 
ANGAJEAZĂ:

REPREZENTANT! COMERCIALI 
pentru județul Hunedoara

Responsabilități: 
Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu cllenții actuali: 
Identificarea cliențllor noi Tn piață;
Cerința:
Experiența in vanzsri 1an 
Abilități de comunicare excelente,
Vârsta minimă 21 de ani;
Carnet de conducere categoria B;
Se oferă:
Salariu motivant, bonuri de masă, autoturism de serviciu, telefon 
Bonusurl tn funcție de realizări;
Posibilități de dezvoltare profesională.

C.V așteptăm până la etate de 27 tenurte 2005
la fax: .0264 444575 lnt..125 »a.u . O264 444579_______________

CmM
Tel: 230.630,233470, 233460 
Fu: 224.660,
wwWtOknil.fDș tJnuiOonutftsro 
Mobilier de Apartament, 
—Mobilier de birou,
uși PORTA------------------
—Tapițerii, Camere de

tineret

IMPORTATOR PIESE AUTO 
organizează concurs pentru postul de

corporație intemaționalâ massmedia care deține poziția de 
lider in publicarea de tiare șl servicii Internet tn vestul Aus
triei, in nord-estul Ungariei, cât 0 tn județele Bihor, Timiș,

CERINȚE:
• experiența minim 2 sni in 

domeniu;
• studii superioare tehnice;
• disponibilitate program prelungit; 
•spirit de echipa;

inform mwia CarașSeverin, Hunedoara șl Satu Mare

BANC POST - SUCURSALA 
HUNEDOARA

Organizează, la data de 28.01.05, ora 
14, la sediul Sucursalei din Deva, b-dul 

Decebal, Corp Al, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru 
vânzarea următoarelor imobile:

- imobil, situat în Orăștie, str. A.Vlaicu nr.9, județul Hune- 
dears, compus din spațiu comercial având suprafața de 117 

fe mp (cameră, bucătărie, cămară, hol, garaj, magazie ți 
P-, pivniță), preț de vânzare 562.500.000 lei;

Î- imobil, situat in Orăștie, str. A.Iancu, bl.4, et.2, ap.71, 
județul Hunedoara, compus din apartament cu 4 camere, 
« având suprafața de 65,89 mp, preț de vânzare 1.125.000.000 
lei.
Informații suplimentare la sediul Sucursalei Banc Post sau 

C la tel.0254-233548 sau 0254-219591.

ANGAJEAZĂ

Organizator 
abonamente

• abilitați de negociere;
• dinamic, cooperant.

CV si scrisoare de Intenție ia fax: 
021/434.11.74 sau la e mail:

SE OFERĂ:
• pachet Bateria! atractiv;
• mașina de serviciu;
• telefon mobil;
• oportunitatea dezvoltării 

profesionale intr-un med» 
dinamic.

Condiții:
- cunoașterea foarte bună 
a localității in care domi
ciliază;
- capacitate de convingere;
- seriozitate;
- abilități de comunicare.

Oferim:
- lucru într-o echipă 
tânără și dinamică,
- mediu de lucru profe
sional și competitiv,
- salariu atractiv in 
funcție de realizări.

*

CV-urile se pot preda personal, până in 15 februa
rie, la secretariatul firmei, in atenția difuzării sau

prin poștă pe adresa: Inform Media, 
330161, Deva, Bdul. 22 Decembrie, 

nr. 37A(clădirea Cepromin) 
E-MAIL: sorina.slrmal@informmedia

vanzariQcomnicoserv.ro

UNIVERSITATEA
DIN PETROȘANI

DEPARTAMENTUL PENTRU 
PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDAC

ORGAN

Dacia 1310 L, af. 1998, vopsea 
originală, bord CN, unic proprietar.
Preț 74 mii. lei.
Tel. 0723/729444.

Mercedes MB 100, af. 1988, 
camionetă, masă totală 2 700. 
Preț 5 200 euro, negociabil. 
Tel. 0721/497171.

Dacia Nova, af. 1997. 
Preț 2 600 euro, negociabil.
Tel. 0724/369313.

7

Opel Corsa, af. 2001, benzină, 
fulloption. Preț 6 500 euro.
Tel. 0723/276200.

Daewoo Matiz, af. 2003, alarmă, 
climă, garanție.
Preț 4 200 euro, negociabil.
Tel. 0740/863462.

Ford Mondeo 2,0 TDI, af. 2001, 
fulloption. Preț 9 700 euro.
Tel. 0744/799121.

Volvo, af. 1992, benzină, servo, ABS. 
Preț 4 000 euro, negociabil.
Tel. 0745/839437 ; 0254/236156.

Ford Transit, af. 1996, ABȘ, 8+1 
locuri. Preț 8 500 euro, negociabil 
Tel. 0744/539331.

Skoda Octavia 1,9 TDI, af, 2003, 
fulloption, climatronic, 110 cp.
Preț 10 950 euro.
Tel. 0727/228473.

Mercedes Cobra, af. 1980, diesel 
Preț 2 400 euro, negociabil.
Tel. 0723/382923.

Ford Mondeo 1,8 TDI, af. 1995, 
diesel, ABS, alarmă.
Preț 5 600 euro, negociabil. 
Tel. 0723/808519.

BMW 524 TD, af. 1989, geamuri și 
OgifiZl electrice, jenți aluminiu.
Preț 4 990 euro, negociabil.
Tel. 0722/140940.

vanzariQcomnicoserv.ro
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| Vând ap l camere (03)

•uparțMMl 1 camere semidecomandat, 
contorizat, etaj intermediar, preț 730 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/251071.

•vând U parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel 211124. .,
•vând teren intravilan lașosea, Hunedoara, 
apă, gaz, curent, suprafață plană, 6 euro/mp, 
Tel, 0723/005657.

■apartanm 1 camere, decomandat, contor- 
izat, Gojdu, parter, renovat, balcon, 950 
milioane lei. Tei. 0742/223470.

MBirtMMnl 2 camere, semidecomandat, 
Wton închis, contorizat. lavabil, gresie, 

faianță, zonă bună. Tel. 0741/659859.

Imobile chirii (29)

•vând refeotor cu seleniu, profesional 120-220 
V, 6-48 VC.C., 0-10A, reglaje: brut și fin, 
protecții, preț 2 milioane iei. Tel. 261127.
•vând redrew pentru încărcat acumulator, 
bocanci de schi, căptușiți interior, nr. 42, haină 
piele neagră, lungă, bărbătească, mărimea 52, 
prețuri neuodaub.i. Tel. 213053.

•vând marină de spălat mică din plastic, 
nefolosită și centrifugă pentru rufe, nefolosită. 
Tel. 0254/221894.
•vând urgant mașină de cusut electrică 
Sanda, cu toate dotările, piese atașablle și 
incubator electric, prețuri negociabile. Tel. 
0742/870263.

Decese (75)

•toarte urgent apartament l camere deco
mandat, etaj 2, zona Mărăștl, bucătărie modi
ficată, repartitoare, preț 1,2 mid. negociabil. 
Tel. 0727/066092.

■Inctiktaz apartament, 3 camere, modificat, 
amenajat stil occidental, mobilat utilat conto
rizat integral, 250 euro/lună. Tel. 0740/315052. 
•eter apte închiria®îft Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, Si prezent amenajat ca 
sediu firmă. Tel. 0722/330084.
•oier «ore închin-re garai la bloc. Tel .212272.

Mobilier și interioare (47)

Vând ap. 3 camere (05) Auto romanești (36)

•vând ader hol pal, 2.5 milioane lei, birou 
calculator 1.5 milioane lei, dulap pal 2 milioane 
lei, masă calculator 500.000 lei, masă 
bucătărie 400.000 lei, mnăsuță tv 850.000 lei. 
Tel. 0722/161644,225640.
•vând utgent canapea extensibilă și mobilă 
de tineret, prețuri convenabile. Tel, 213244, 
227610,0741/154394.

Plante și animale, 
igroalimentare (57)

•apartament 3 camere decomandat 2 
balcoane, 2 băi, apometre, gaz cbntorizat, 
standard, zona Dorobanți, preț 1.025 mid. lei. 
Tel. 0766/788251.
•apartament, 3 camere, cartier Dacia, 
ocupabil imediat, contorizat, bloc cărămidă, 
parchet baia cu geam, preț 700 milioane lei. 
Tel. 0745/356072.

Vâno case, vile (13)

•24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, 
ambele localitatea Totești-Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272.
•casă In Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
beci, anexe, garaj, gaze, canalizare, zonă 
centrală, st 435 mp, 1.5 mid.iei. Tel. 261127.
•casă sat Ormindea, panoramă superbă și 1,4 
ha teren, preț 8000 euro, negociabil. Tel. 
231284.
■casă, In Deva, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală. Tel. 0254/215795.

•cumpăr Dada papuc 1307 cu 5 locuri, preț 
acceptabil. Tel. 234188,0724/188610.
•vând Dada 1300, af 1979, preț 14 milioane lei, 
negociabil, acte la zi, rovinietâ, fără asigurare 
plătită. Tel. 0727/421908.
•vând Dada 1310, preț 25 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 264526.
•vând Dada Super Nova clima, af 2003, culoare 
alb boreal, alarmă, închidere centralizată cu 
telecomandă motor și cutie viteză Renault Clio, 
21.000 km, unic proprietar. Tel. 0723/374574.
•vând Trabant combi. Tel. 0740/454338, după 
ora 17.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digițale, preț începând de la 6,5 
milioane lei, recepționează până la 26 
programe românești, 500 programe străine, 
un an garanție, rară abonament Depla
sarea șl montarea gratuită Tel 
0723/481776,0745/840474.

Auto străine (37)

Vând case de vacanță (15)

•vând Opd Astra 1,7 DTI Caravan, argintiu, af 
07.2001,112.000 km, CI, nerulată în țară, preț 
7800 euro. Tel. 0724/188610.
•vând Opd Astra 1.7 DTI Limousine, af 03.2001, 
culoare albă, 110.000 km, CI, nerulată în țară, 
preț 8200 euro; Tel. 0724/188610.
•vând Votvo 340, af 1987,2+1 uși, motor Renault 
1721 cmc, stare perfectă de funcționare, preț & 
milioane lei. Tel. 225587,0722/794788.

•vând play station 2 Sony, 2 CD demo, 1 CD 
original cu fotbal 2003 CD de colecție, 6.8 
milioane lei, ușor negociabil. Tel. 
0740/303418.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

■casă de vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băi. 3 wc, sc 180 mp, toate' 
utilitățile, facilități HG 1307/2004. Tel. 
0723/320995.

Microbuze. Dime (38)

Vând garsoniere (19)

■vâri fcrab VW LT 28, model itmg și înalt, 
14 locuri, stare bună, motor 2400 cmc Diesel, 
af 1987, cârlig de remorcai®, licență clasifi
care, revizie. Tel. 0722/161661.

•vând câcădă și guler nurcă, noi, preț nego
ciabil. Tel. 212826.
•vând haine nurcă veritabilă noi, import italia, 
model elegant, modem, cloșat, gen mantou, 
culoare maro și gri grafit, mărime 44-50. Tel. 
0741/078785.
•vând sdihirl Fisher plus legături Look, noi, 
nemontate, preț 50 euro. Tel. 0726/321244, 
224112,

•vând garsonieră decomandată, s 48 mp, et.
5/7, modificată, complet mobilată, Bdul 22 
Decembrie, preț 820 milioane lei. Tel. 
0726/850496.
•vând gmantarit, Dorobanți, etaj 1, deco- 

. .mandată, 620>milioane lei. Tel. 0722/693683, 
!] 111021.

Camioane, remorci (39)

-•âr-J irinrsndar cu macara8 + 5 tone, neîn- 
matriculat, preț negociabil. Tel. 0722/772477.
•vând tractor U 650. plug PP3. remorcă 31, 
tractor I 445, plug PP2, freză legumicolă. Tei. 
0744/770344,

Artă, antichități, cârti, 
reviste (55)

•vând carto religioasă în limba spaniolă, 
Tesoro Divino, editată în Barcelona în anul 
1918, preț 350 euro, negociabil. Tel. 
0723/351894.

Cumpăr garsoniere (20)
Utilaje, unelte, industriale și 
agricoie (40}

Electrocasnice (56)

•cumpă areontort, zonă centrală. Tel. 
215264. duoa ora 19.

Vând terenuri (21)

•vând uliricM cu circular și mândriți! 
compresor cu pistol de vopsit, ambele cu 
motoare monofazice, preț negociabil. Tel. 
263598.

•ION mp teren zona Deva 3 km, bun

12000 lei/mp, negociabil. Tel. 212272.
-u.il>, . PT-r wu. -

pentru dezmembrare. Tel. 0722/161661.

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține 
poziția de lider in publicarea de ziare și servită! Internet In 
vestul Austriei, in nord-estul Ungariei, Md in județele Bihor, 
frniș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

•vând aragaz electric cu 3 ochiuri șl frigider 
Arctic, Stare perfectă, preț negociabil. Tel. 
260793.
•vândMgldar Arctic240 Lin stare foarte bună 
de funcționare, 2.5 milioane lei. Tel. 218198, 
0744/568996.
•nflnd ftVdtr Arctic 240 L și chiuvetă baie cu 
Suport Tel. 229657.
MtoidhWdar Minsk, combină frigorifică 2 uși, 
greceasca, schjgri țisher, djeți a patine, . 
39, 2 fotolii șî măsuță, buret bucătărie, preț 
negociabil, fel! 21060. "
•vând Mi frigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
bună, fără reparații, preț 2 milioane tei, nego
ciabil. Tel. 07»® 115.

caută pentrți dezvoltarea echipei în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, 
• Simeria

VÂNZĂTORI
AMBULANȚI

Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?
Cerințe:
• program de lucru Intre orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.
Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
• un loc de muncă modera și sigur;
• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul,
contactați-ne la adresa: S.C. Cuvântul liber SA,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la tel. 211275.
Persoană de contact:
Sorina Sărmai, tel. 0788/275878,
e-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

JURNAL II

. corporație internațională mass-medla care deține poziția
«’Tțfe de ljfler In publicarea de ziare și servicii Internet In vestul 

▼ T Austriei, ta nord-estul Ungariei, cât și ta Județele Bihor, 
\ > Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mm»

ANGAJEAZĂ
Operator calculator

Cerințe:
- cunoștințe PC (Word, 
Excel)
■cunoștințe minime de 
contabilitate
-dinamism și seriozitate 
•abilități de comunicare

Oferim:
- salariu atractiv și bonuri de 
masă
-posibilități de training
-un loc de muncă modem și sigur 
-atmosferă deschisă alături de un 
colectiv tânăr.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavtțastră până la data de 08 februarie 2006, ora 12.00. 
Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviul 
din 9 februarie 2005, ora 12.00.
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A sâu se vor trimite prin fax: 218.061, sau 

prin e-mail: laura.contra@infprmmedia.ro. 
Persoană de contact: Laura Contra.
Alte informații la tel. 0254/211.275 int.8805 sau 
0788/513.875.

•ofer spre adopție cățeluș de 4 luni, rasa 
Metis, culoare alb, talie mijlocie, vaccinat, 
deparazitat carnet de sănătate. Tel. 211396, 
0766/601985.
•vând 14 scroafe gestante,17 purcel + vier 
rasa Pietrhien, preț 200 milioane lei Sau la 
schimb cu o garsonieră Deva. Relații Boholt 
nr. 52, familia Luca. Tel. 237547.

Altele (61)

•vând cartnxo» nouă preț foarte bun, orice 
cantitate. Tel. 0723/656255.
•vând ceas de buzunar din aur Illinois, 
vechime peste 100 ani, perfectă funcționare, 
800 euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560. 
•vând cred de marmură șl mozaic, preț 
convenabil. Tel. 0722/836699.

Pierderi (62)

•pierdut carnet aasigurărl sănătate pe 
numele Oprean Alina Dorina Se declară nul.
•pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bocan Andrei loan. Se declară nul.
•pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Cândea Constanța. Se declară nul.
•pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Luca Floarea Se declară nul.
•piardut canat asigurări sănătate pe numele 
«lustățea Cornet Se declară nul.
•pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pleter Ileana Catița Se declară nul.
•pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Pap Ileana Se declară nul.

Citații (63)

•se dteazâ firma Benz, societate de automo
bile și motoare, cu sediul necunoscut, pentru 
data de 11.02.2005 în dosarul nr. 3660/2004 a 
Judecătoriei Deva având ca obiect uzu
capiune în proces cu Băneasa Arsenica șl 
Gomboș Viorica

Prestări servicii (72)

•efectuez splai* definitivă cu laser cu 
lumină intens pulsată îndepărtare riduri, 
cu toxină botullnică, umplere riduri și 
buze cu acid hialuronic. Tel, 0742/963008.

•efectuez rapid transport marfă cu dubă 
Volkswagen de 15 tone, pe orice rată, preț pe. 
km în funcție de distanță și numărul decurse. 
Tel. 210878.
•efectuez transport marfă Deva-Timlșoara, 
preț negociabil, în funcție de geutateși volum, 
maximum 0,6 tofle. Tel. 0740/420521.
•efectu I marfă, locâl șl Interurban
cu autoutil' de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 
600,1240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.

■ < ■ ..

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber se pot 
depune în cutiile 
speciale instalate la 
următoarele puncte (te 
difuzare a presei din 
municipiul Deva: 

chioșcul de zisa® de 
lângă Comtim;
2. chioșcul de ziare din 
stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. chioșcul de ziare de 
lângă Galeriile de Artă 
Forma;
4 chioșcul de ziare de 
lângă Alimentara 
Dacia;
5. chioșcul de ziare 
intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

EVIDENTIAZA-TE!

Colectivul Muzeului CDR Deva esta alături de colega lor 
Bogdan Luminița in greaua durere pricinuită de decesul 
tatălui său

ing. ARSIN CORNEL
Sincere condoleanțe.

tSalariații SC “MINEXFOR” SA Deva sunt alături de 
familia Îndoliată de dispariția neașteptată a celui 
care a fost directorul societății

dr. ing. CORNELIU ARSIN
și-i transmit sincere condoleanțe

Comemorări (76)

Pios omagiu și lacrimi la împlinirea a 6 ani de la dispariția 
fulgerătoare a dragului nostru

GÂLEA SIMION
din Hațeg- Nu, te vom uita niciodată. Soția și copiii.

Dumnezeu să te odihnească in pace.

••reait lucrări de tapițerie la domiciliul clien
tului. Tel. 229321.

•MCfetote conwrdalâ de construcții 
execută amenajări Interioare șl con
strucții la cheie. Tel. 213370. 
0745/595228.

•dnrt du proiectare și consultanți v
jțază cunoscător Autocad, de preferință 
iriglner. Relații la tel. 0744/537356. 
0727/750313.

•«•datate r—riali angriaari ta 
m arwvrai MOW Mocmc Si 
n. TM &WJ7sn, urato Hâ.

Sra^jM^rie^DaciaPcan^refasau

dubiță. Tel. 0744/970477,0740/151144. ,

ZSmÎuiSl cu mohmil Ir dwMRiut 
NracteXr 02MH7SB.

•Mcrituto CHMrttriâ 
vânzătoare cu experiență. 
226390.

•uoefetete ceraMHI cu obiect de acti
vitate salubrizare, angajează casier 
încasator, pe perioadă determinată, 3 
luni, cu posibilități de prelungire. Condiții: 
studii medii, cazier, cfispozlțle pentru 
muncă în teren. Se oferă salariu fix plus 
bonuri de masă. Tel. 216139.

•Tetaataito Dwa unMiwâ agunti -- • taWMhS HRuomWI ^VuuVMwi M OWvXK* 
mecanic Meal nwtoeUMtottot CV ta 
tax 0254/222344, pânâ ta etate de 
«MM

"GOWftBSTOS. 
UBER”

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE $1 COMPLETEAZĂ TALONULI

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția
Zamfirescu - B -dtil Decebal. j

cuvw Anunțurile se preiau zllnlo. Intre orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica In pagi na de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iyl asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de miei pubMeftcte.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:laura.contra@infprmmedia.ro


(Foto: EPA)Zăpada in Boston

B ultimele cifre. Bilanțul 
valurilor seismice din Asia 
a ajuns, duminică, la 
227.000 de morți, după 
ce Indonezia a anunțat în
registrarea a 173.981 de 

decese. Pește 7.200 de morți s-au a- 
dăugat, duminică, bilanțului din Indo
nezia, în timp ce numărul persoanelor 
date dispărute -a crescut cu 7.249.

Washington (MF) - Au
toritățile statelor americane 
Massachusetts, Rhode Island 
și New Jersey au anunțat in
stituirea stării de urgență, 
din cauza furtunilor de 
zăpadă din nord-eștul țării, 
relatează BBC News Online.

0 încă un premiu. Sindicatul Producăto
rilor Americani de Film (Producers Guild 
of America) i-a premiat pe Michael Mann 
și Graham King, producătorii filmului 
„The Aviator", pentru cel mai bun film 
al anului, în cadrul unei ceremonii care 
s-a desfășurat sâmbătă la studiourile 
Culver.

Serviciul național de meteo
rologie a avertizat că în anumite 
regiuni se vor înregistra „tem
peraturi extrem de scăzute” și 
au anunțat că persoanele care 
ies din locuințe își pot risca via
ța. Circulația in regiune a fost 
perturbată de furtuni de zăpadă 
și rafale puternice de Vânt.

Duminică, aeroportul din Bos
ton a fost închis, sute de curse 
aeriene interne și internaționale 
fiind anulate. în ultimele două 
zile au fost anulate Circa 3.000 de 
curse aeriene în Midwest și în 
nord-est, fiind afectați mii de 
pasageri.

Guvernatorul statului Massa
chusetts, Mitt Romney, a decla-

Sydney (MF) - Cântăreața 
australiană Kylie Minogue 
i-a intentat un proces pro
ducătorului ei britanic, Pe
ter Waterman, pentru nepla
ta unor drepturi de autor.

Minogue s-a adresat Curții 
Supreme a statului australian 
Victoria, reclamând de la PAL. 
Productions, condusă de Watei

A murit Johnny Carson
Los Angeles (MF) • Johnny Carson, 

fost animator al emisiunii „Tonight 
Show”, a încetat din viață la vârsta de 
79 ani,- «.anunțat duminică postul NBC. 

. Adevărată vedetă a tele-

Kylie Minogue

%

•
Adevărată vedetă a tele- 

I viziunii americane, JoWh- 
ny Carson, pionier al emi
siunilor de divertisment de 
la sfârșițul zilei, foarte po
pulare în Statele Unite, a 
părăsit „Tonight Show” în 
1992, fiind înlocuit de Jay 
Leno.

în 30 de ani, numeroase 
Johnrty Canon personalități au răspuns 

(Foto: epa) invitațiilor sale și s-au lă
sat intervievate. Emisiu

nea sa atrăgea aproape de fiecare dată un 
public de 50 milioane de telespectatori. 

Foarte popular, Johnny Carson a fost 
introdus in „Hall of Fame” în 1987, iar 
în 1992 a fost decorat cu medalia prezi
dențială pentru libertate, una dintre cele 
mai înalte distincții americane.

Actorul american mărturisește că nu are timp să-și st liez foarte mult personajele
I 

zic cu pictorul austriac. Malko
vich îl cunoaște de altfel bine pe 
regizorul Raoul Ruiz, sub 
gheta căruia l-a jucat pe Prou 
în „Le Temps retrouvă” în 1999. 

Regizorul nu dorește să reali
zeze o biografie exactă. El își i- 
maginează de fapt flash-back-ul 
pe care l-ar fi putut avea Klimt 
în momentul morții sale, surve
nită din cauza unei crize de ini
mă, la 55 ani. „Se spune că oa
menii își revăd viața într-o se
cundă în momentul morții”, ex
plică Ruiz, chilian stabilit la Paris, 

în film mai joacă actrița ger
mană Veronica Ferres, care in
terpretează rolul partenerei lui 
Klimt, și Nikolai Kinski, care in
terpretează un alt pictor celebru, 
Egon Schiele (1890-1918), prieten 
și elev al lui Klimt. Filmul ar 
trebui să participe la Festivalul 
de Film de Ia Veneția, în luna 
septembrie a acestui an.

Viena (MF) - Actorul John 
Malkovich (61 ani), ales să 
joace rolul pictorului austri
ac Gustav KBmt într-un film 
care se turnează luna aceas
ta la Viena, mărturisește că 
nu cunoaște nimic despre 
opera și viata acestuia.

Filmul urmărește ultimii 20 
de ani din viata lui Klimt, o per
sonalitate efervescentă și cre
atorul unei opere inovatoare, 
care a trăit intre 1862 și 1918.

Malkovich recunoaște că nu 
are timp să-și studieze foarte 
mult personajele, spre deosebire 
de alți actori pe care îi admiră, 
precum spaniolul Javier Bar- 
dem. „Mă gândesc la o scenă atâ
ta timp cât o filmăm”, a declarat 
actorul, a cărui marcă este însă 
jocul foarte intens. „Nu știu prea 
multe despre Klimt Tot ce pot 
face este să îmi imaginez cum

Londra (MF) - Actorul Christian Slater 
ă-a despărțit de soția lui, Ryan Haddon, 
aparent din cauza dificultăților ei de a 
se adapta Ia traiul în Marea Britanie.

hi vârstă de 32 ani, Ryan nu se poate 
obișnui să locuiască în Marea Britanie 
și intenționează să-și ia cei doi copii și să 
se întoarcă în Statele Unite. Slater dorește 
să rămână la Londra, pentru a-și conti
nua cariera pe scenă.

Cei doi soți s-au mutat la Londra, vara 
trecută, când Slater a jucat pe West End 
în „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. 
Actorul în vârstă de 35 ani s-a mutat din 
casa unde locuia împreună cu soția și 
copiii și stă acum într-un apartament din 
Westminster. Un reprezentant al actoru
lui ar fi declarat că cei doi s-au despărțit 
„de probă”.

Va depune mărturie împotriva lui Jackson

<

Los Angeles (MF) - Un spe
cialist în psihologia copiilor 
abuzați va depune mărturie 
în timpul procesului lui Mi
chael Jackson, în ciuda pro
testelor avocaților vcaetei.

Judecătorul Rodney Melville 
va permite specialistului să le 
explice juraților de ce presupusa 
victimă nu a reclamat imediat 
faptele de care îl acuză pe Mi
chael Jackson. Specialistul, a că

r

rat stare de urgență, în condi
țiile în care stratul de zăpadă 
ar putea ajunge la 96 centimetri, 

în plus, meteorologii au aver
tizat că în Unele zone s-ar putea 
înregistra temperaturi de minus 
18 grade Celsius.

Mai multe școli din Massa
chusetts au fost închise luni.

în unele zone din acest stat, 
furnizarea curentului electric a 
fost întreruptă. în mai mult de 
27.000 de locuințe, iar cel puțin 
13 persoane au murit din cauza 
condițiilor meteorologice nefa
vorabile în Midwest și nord-est.

man, sute de mu de dolari aus
tralieni, scrie The Sun-Herald, 

Waterman a făcut parte din 
trioul legendar Stock - Aitken - 
Waterman, care a produs nume
roase din marile succese mon
diale din muzica ultimilor ani și 
care a lansat cariera lui Mino
gue pe plan internațional in 1988.

în urmă cu d i ani, firma Iui 
Minogue, KDB Pty. Ltd., a an
gajat societatea De La Haye Ro
yalty Service, specializată în co
lectarea drepturilor de autor. Po
trivit evaluărilor, Minogue a fost 
păcălită cu peste 10% din înca
sările albumelor ei, adică 1,08 
milioane de dolari australieni 
(831.000 USD). PAL i-a plătit de
ja vedetei 645.000 dolari, însă li
tigiul continuă pentru recupera
rea restului sumei. Drepturile de 
autor reclamate se referă' Ia om- 
pfiația „Greatest Hits’', j^§sf( pe 
piață în 1992, apoi în 2002.

John Malkovich alături de Veronica Ferree (Foto: EPA)

privea lumea artistul din sce
nariul meu”, explică actorul, 
care mai spune și că nu are nici 
o înclinație spre desen.

nii identitate nu a fost precizată, 
va demonta câteva mituri care 
înconjoară copiii supuși abuzu
rilor și va arăta de ce un dopil 
poate arăta afecțiune sau chiar 
dragoste către agresorul său, a 
spus procurorul Ronald Zonen.

Judecătorul Melville a admis 
mărturia expertului cu condiția 
ca acesta să nu fie întrebat dacă 
Michael Jackson, în vârstă de 46 
ani, se încadrează în profilul psi
hologic al unui agresor de copii.

Americanul a fost ales pentru 
rolul principal în producția in
tegral europeană pentru a atrage 
publicul și pentru că seamănă fi

Procesul lui Michael Jackson, 
care va începe la sfârșitul aces
tei luni cu selecția celor 12 ju
rați, este așteptat să dureze apro
ximativ șase luni:

LaToya Jackson i-a luat apă
rarea fratelui ei, Michael, in
tr-un interviu ai mî mei tele
viziuni americane:* ,£mi iubesc 
fratele. Michael este una dintre 
cele mai minunate persoane din 
lume. Nu 11 cunoașteți. Oamenii 
îl înțeleg greșit”.


