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4000 lei

Vremea se menține închisă, cerul va fi 
mai mult noros, variabil spre seară.

dimineața la prânz seara

Cum e viața cu 10.000 de lei pe zi?
Recalcularea pensiilor nu alungă sărăcia din casele vârstnicilor hunedoreni

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

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

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

0în arestul IPJ Hunedoara au ajuns încă 
doi „chiriași”: Emilian Pădure, 43 de ani, 
din Sibișel, care are de executat doi ani 
închisoare pentru lipsire de libertate, și 
Daniel Gal, 27 de ani, cu o condamnare 
de cinci ani închisoare pentru furt. (V.N.)

Telefonul cititorului
a Ai fost sau ești victima unui

CUVAHI!!Lahuz? Ai dovezi că au- 
toritățile ți-au făcut o ne

dreptate? în familia ta au loc evenimente 
speciale, pe strada ta se petrec lucruri care Oe deranjează? Vino la Cuvântul liber și 
Vom încerca împreună să găsim o soluție 
pentru problemele tale! Ne găsești și la 
numărul de telefon: 211275. (L.G.)

Casă în flăcări
Orăștie (M.T.) - O cărămidă lipsă de la 

coșul de evacuare a fumului, de la o casă 
de pe Strada Digului din Orăștie a provocat, 
ieri dimineață, un incendiu. în jurul orei 
6:20, două autospeciale ale Grupului de Pom
pieri „Iancu de Hunedoara” au acționat pen
tru stingerea incendiului. Flăcările au „mis
tuit” aproximativ patru metri pătrați din 
acoperișul casei în care locuia o familie de 
rromi. Incendiul a izbucnit din cauza coșu
lui de fum. Scânteile ieșite prin locul unde 
lipsea o cărămidă au aprins un căprior din 
lemn, aflat în apropiere. Incendiul a fost 
lichidat în două ore, iar pagubele materiale 
au fost estimate la cinci milioane de lei.
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Tiberiu Stroia
EMAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Capul de afiș al ul
timelor evenimente sociale a 
fost recalcularea pensiilor. 
Așteptată de mulți pension
ari ca un colac de salvare, 
recalcularea ascunde un 
adevăr trist.

Și asta deoarece vor exista în 
continuare oameni bătrâni a

căror pensie nu va depăși 370.000 
de lei. Este foarte greu să ne 
imaginăm viața pe care acești 
oameni o duc! Practic, aceștia 
vor trebui să se descurce cu 
puțin mai mult de 10.000 de lei 
pe zi. Adică o felie de pâine, 200 
de mililitri de lapte , și, cu puțin 
noroc, o dată pe săptămână, câte 
o felie de parizer.

E adevărat că o astfel de pen
sie înseamnă că persoana res
pectivă are o vechime în muncă

de 10 ani, perioadă în care a fost 
plătită cu salariul minim pe 
economie. Pe de altă parte, e- 
xistă și o categorie a pensiona
rilor de lux, cu venituri ce 
depășesc zeci de milioane de lei 
lunar. Ne întrebăm cât ar trebui 
recalculate pensiile celor mulți 
pentru ca sistemul să fie 
echitabil?

Creșterea pensiilor este strict 
legată de creșterea valorii punc
tului de pensie.

„Iar valoarea punctului de 
pensie este reglementată prin 
lege și se calculează în funcție 
de valoarea salariului mediu 
brut. Spre exemplu, pentru acest 
an valoarea punctului de pensie 
a fost stabilită la 2.955.529 de lei. 
Prin urmare creșterea economi
că și implicit a salariului mediu 
pe economie va duce automat la 
creșterea pensiilor”, afirmă loan 
Nistor, directorul Casei Jude
țene de Pensii Hunedoara.

Pompierii dau raportul... prefectului
Nouă structură pentru gestionarea situațiilor de urgență
Valentin Neagu
E-MAIL: valentin.neagu@infbrmmedia.ro

Deva - Pompierii militari 
și Protecția civilă formează 
o structură specializată des
tinată să execute misiuni de 
prevenire, monitorizare și 
gestionare a situațiilor de 
urgență.

într-o conferință de presă 
care a avut loc ieri la Deva am 
aflat că în structura organiza

torică a Grupului de Pompieri 
„Iancu de Hunedoara” au avut 
loc modificări esențiale. Mai e- 

xact, este vorba 
de faptul că, prin 
unificarea acestei 
instituții, cu Pro
tecția Civilă, a 
luat ființă In
spectoratul pen
tru Situații de 
Urgență „Iancu

de Hunedoara” al județului. 
Colonelul Petru Stăncoane, in

col. Petru 

Stăncoane

spectorul șef al noii instituții a 
făcut unele precizări legate de 
acest eveniment. Inspectoratul 
face parte din subsistemul local 
de management al situațiilor de 
urgență, iar activitatea lui ca 
serviciu public deconcentrat al 
M.A.I. este coordonată de pre
fect.

Noua structură a instituției 
cuprinde Centrul Operațional 
Județean și Serviciul de Pro
tecție Civilă, cu atribuții speci
fice.

Sanitas amenință
Deva (I.J.) - Sindicatele 

din sănătate se pregătesc iar 
de grevă. Discuțiile între re
prezentanții din sănătate și 
miniștrii Sănătății și Finan
țelor n-au avut o finalitate 
clară. Motivul nemulțumirii 
cadrelor medicale este lipsa 
de coerență între promisiu
nile vechiului și noului Gu
vern. în caz de nerezolvare 
a cererilor lor, angajații din 
spitale sunt hotărâți să para
lizeze activitatea medicală.

Unii își mai așteaptă banii
Orăștie (D.I.) - După 15 ani, 

problema apartamentelor ce tre
buiau construite în Piața Aurel 
Vlaicu din Orăștie a rămas nere
zolvată. Este vorba despre un bloc 
cu șase apartamente, situat chiar 
în centrul istoric al localității, 
aproape lipit de zidul cetății me
dievale. Două asemenea blocuri 
au fost construite, însă cel de al 
treilea a rămas la stadiul de fun
dație, toate administrațiile locale 
care s-au perindat la conducerea 
Orăștiei după 1990 nereușind să 
facă ceva în această privință.

Problemele au apărut datorită 
faptului că cei care urmau să ocu-

dat anumite sume de bani, pe ca
re nici acum nu și le-au mai recu
perat. Primăria a cerut și a obți
nut în ultima perioadă acceptul 
Cooperației de a demola respec
tivele fundații, pe locul acestora 
urmând a fi amenajată o parcare.

„Practic, există doar o singură 
problemă majoră pentru o per
soană. Noi am încercat să plătim 
respectiva sumă, dar unii au 
încercat să facă o afacere din as
ta, așa că ne-am retras. Nu se 
poate plăti doar din banii buge
tului local și ar trebui să-și asume 
răspunderea și Consiliul 
Județean”, a declarat primarul

tace furori în 
rândul liceenilor 
deveni, și nu doar. 
Trupa Onix are o 
medie de vârstă de 
circa 17 ani, dar 
cântă mai bine 
decât multe alte 
trupe care se 

doar pe 
numele de afiș! 
(Foto: Traian Mânu)
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EH Confirmat. Senatul american a apro
bat definitiv, joi, numirea controversată 
a Iul Alberto Gonzales în funcția de Pro
curor General al SUA, în pofida critici
lor referitoare la rolul pe care acesta l-a 
avut în elaborarea politicii permisive în 
ceea ce privește tortura. Democrații l-au 
supus pe Gonzales unei audieri dure.

0 Examen pentru li Igi ți. Guvernul 
olandez intenționează să Introducă exa
mene pentru Imigranții care doresc drept 
de rezidență permanentă în această ța
ră. Examenul, care testează atât cunoș
tințele de limbă olandeză ale imigranți
lor, cit și cunoștințele lor generale de
spre Olanda, va fi organizat în țările de 
origine ale sollcltanțllor de vize.

încă un pas spre aderare
UE a aprobat varianta în engleză a Tratatului de Aderare al României

București (MF) - Statele 
membre al Uniunii Europene

Paris (MF) • Iranul a achiziționat mate
riale și tehnologii necesare pentru fabri
carea mecanismului de declanșare a li
nei bombe atomice, a avertizat, Joi, la Pa
ris, principalul grup iranian de opoziție.

Citând surse din cadru! programului 
nuclear iranian, un responsabil al Consi
liului National pentru Rezistența Iraniană 
(CNRI), Mohammad Mohadessin, a decla
rat că Republica islamică a produs polo
nia 210 și a importat beriliu, două elemen
te necesare pentru fabricarea unui „acce
lerate» de neutroni**.

Regimul iranian ar fi dezvoltat „gene
ratoare de neutroni**, o altă componentă 
esențială a mecanism lui de declanșare a 
bombei atomice, a adăugat Mohadessin, 
subliniind că „toate activitățile au fost as
cunse inspectorilor AIEA”.

Acceleratorul de neutroni, care permite 
declanșarea reacției in lanț a fisiunii nu
cleare, este la fel de important ca și cele
lalte două componente ale bombei atomi
ce: combustibilul și sistemul de lansare.

Responsabilul a adăugat că Teheranul 
a intrat intro fază importantă a procesu
lui „de fabricare a bombei atomice”.

LalO septembrie, Mohadessin a decla
rat că regimul iranian încearcă să obțină 
bomba atomică „cel mai târziu până în 
prima Jumătate a anului 2005”.

Statele Unite și Israelul acuză Iranul 
că dorește să utilizeze programul nuclear 
civil pentru fabricarea armei atomice, lu
cru dezmințit de Teheran.

au agreat textul Tratatului 
de Aderare ol României și 
Bulgariei la Uniunea Euro
peană urmând ca, până la 22 
februarie, < eh Europea
nă să avizeze documentul, se 
arată Intr-un c nuni it de . 
presă al Ministerului Inte
grării Europene.

„Ne bucură că statele mem
bre, prin reprezentanții în 
COREPER, au agreat textul Tra
tatului de aderare. Acesta este 
încă un pas tastate spre semna
rea Tratatului de aderare. Româ
nia urmează ta își exprime acor
dul ta cursul săptămânii viitoa
re”, a declarat Negociatorul-șef 
cu Uniunea Europeană, Leonard 
Orban, coordonatorul Tratatului.

Varianta ta engleză a Tratatu
lui de aderare a fost finalizată la

sfârșitul lunii ianuarie, tar acum 
se lucrează la traducerea acestu
ia ta limbile comunitare. De ve
rificarea traducerii răspund au
toritățile române si Institutul 
European.

Urmează traducerea

în luna martie, va avea loc o 
reuniune a juriștilor-llngviști ca
re lucrează la această traducere, 
pentru o ultimă verificare.

Comun pentru România șl 
Bulgaria, textul are aceeași 
structură ca și pentru cele 10 
state care au aderat la UE la 1 
mai 2004. Dacă se va respecta da
ta stabilită initial, tratatul va fi 
ratificat pe data de 25 aprilie a 
acestui an.

Calendarul de aderare preve
de aprobarea textelor în limba 
engleză de către România și Bul
garia pe 11 februarie și obține

rea avizului Comisiei Europene 
pe data de 22 februarie.

între 21 februarie și 4 aprilie 
vor fi finalizate textele consoli
date ale Tra catului ta limbile ofi
ciale ale UE, urmând a f rane- 
mise statelor membre, Parla
mentului, Comisiei Europene, 
României și Bulgariei.

în 13 aprilie, se așteaptă obți
nerea acordului Parlamentului 
European asupra Tratatului, ur
mând ca, la 20 aprilie, statele 
membre să aprobe ta COREPER 
proiectul Deciziei Consiliului UE 
privind Tratatul de aderare a 
României și Bulgariei.

în 25 aprilie, se așteaptă apro
barea de către Consiliul UE a 
textului Tratatului de

în perioada 2005-2006, Trata
tul trebuie ratificat de Parlamen
tul European, de parlamentele 
României și Bulgariei și ale sta
telor membre UE.

Condoleezza Rice și-a început primul său turneu diplomatic

Plan aprobat

IRA întrerupe procesul 
de dezarmare

Londra (MF) - IRA a anunțat, joi, in
tr-un comunicat, că va Întrerupe acțiunea 
de dezarmare a membrilor săi, dar va par
ticipa in continuare Ia procesul de pace.

IRA a afirmat că guvernele britanic și 
irlandez i-au pus „răbdarea la Încercare”.

Anu trecui organizația a declarat că 
va finaliza procesul de dezarmare in câte
va săptămâni.

Un purtător de cuvânt al Cabinetului 
premierului britanic a declarat că oficialii 
nu sunt surprinși de comunicatul publi
cat miercuri. „Cert este că IRA a comis 
jaful de la Northern Barde, iar așa cum a 
afirmat premierul, tot IRA este singurul 
obstacol* In calea unui acord, a precizat 
el.

De Ia banca respectivă din Belfast au 
fost fitrate 25,6 milioane de lire sterline, 
dar IRA a negat orice implicare.

Totuși, purtătorul de cuvânt a subliniat 
că Guvernul nu interpretează anunțul fă
cut de IRA drept o amenințare privind re
venirea la actele teroriste.

Londra (MF) - Secretarul 
american de Stat, Condoleez
za Rice, a sosit, Joi seara» la 
Londra, prima etapă a tur
neului său în Europa și Ori
entul Mijlociu, relatează 
AEP.

Rice se află ta prima deplasa
re ta străinătate de la numirea 
sa ta fruntea diplomației ameri
cane. Ea s-a întâlnit, ieri dimi
neață, cu premierul Tony Blah 
și cu ministrul de Externe, Jack 
Straw urmând ca ta cursul serii 
ta plece spre Germania.

Turneul de o săptămână al 
secretarului-american de Stat 
cuprinde escale ta Varșovia, An
kara, Roma. Paris, Bruxelles și 
Luxemburg, precum și ta Israel 
și Cisiordania.

Condoleezza Rice a cerut, joi, 
țărilor arabe și celorlalte state 
să-și relanseze contrihutfife fi
nanciare destinate referatelor 
palestiniene, după ce Statele 
Unite au anunțat acordarea unui 
ajutor in valoare de 350 de mili
oane de dolari (270 de milioane 
de euro).

Rice urmează ta se întâlneas-

Radovan Karadzlcl (Foto: fan>

Liderul Sinn Fein, Gerry Adams, a de
clarat că acest comunicat ilustrează criza 
profundă care se înregistrează în prezent.

Liderul Sinn Fetn, Gerry Adame (Foto: EPA)

I se negociază 
predarea

Banja Luka (MF) - Autorități
le Republicii Srpska au anunțat, 
ieri, pentru prima dată după 
sfârșitul războiului din perioada 
1992-1995, că poartă negocieri cu 
familia lui Radovan Karadzici, 
inculpat pentru genocid de către 
TPI în vederea predării acestu
ia.

Republica Srpska, entitatea 
sârbă din componenta Bosniei, 
alături de Federația croato-mu- 
sulmană, face obiectul unor in
tense presiuni internaționale 
pentru a coopera pe deplin cu 
TPI.

Ca urmare a acestor presiuni, 
poliția sârbă bosniacă a arestat, 
la sfârșitul anului 2004, circa 
zece persoane acuzate de crime 
de război de către justiția locală 
și a obținut predarea unui in
culpat căutat de TPI.

Totuși, RS este singura re
publică din fosta Iugoslavie care 
nu a arestat nici unul dintre in- 
ctdpațîi căutați de-TPI.
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Moe ’’ ■ (Foto: EPA)

că, duminică și luni, cu premie
rul israelian Ariel Sharon și cu 
președintele palestinian Mah
mud Abbas . înainte ca Cei doi să

participe la primul lor summit, 
prevăzut să aibă loc la 8 februa- 
ri ta stațiunea balneară egip
teană Sharm el-Sheikh.

Ierusalim (MF) - Is
raelul a aprobat, un 
plan care prevede re
tragerea forțelor israe- 
liene din orașele din 
Cisiordania și elibera
rea a sute de deținuți 
palestinieni.

Decizia intervine Înain
tea summitului israeliano- 
palestinian care va avea 
loc săptămâna viitoare și 
ta condiții favorabile relu
ării procesului de pace, du
pă patru ani de violențe.

Până la 900 de deținuți 
palestinieni ar putea'fi 
puși în libertate de autori; 
tățile israșliene, tata ridgd- 
cierile asupr.-. numărului 

1 «teeătorii 1 și a crifer rilbPde 
eliberare lor coritîftuă. r'

Oficiali palestinian! șl 
israelieni au declarat că 
summitul care va avea Ioc 
săptămâna viitoare s-arpife 
tea încheia printr-un acord 
de încetare a violențelor.

Premierul israelian Ari
ei Sharon si președintele 
palestinian Mahmud Ab: 
bas vor participa marți la 
un summit in Egipt.

Congresul Nit și-a început lucrările
Emma Nicholson i-a felicitat pe liberali pentru că au ajuns la putere

București (MF) - Liberalii 
au început, ieri, la Palatul 
Parlamentului, lucrările con
gresului ordinar Ia care par
ticipă aproximativ 1.500 de 
delegați din toate filialele, 
aceștia urmând să aleagă 
noul președinte și echipa de 
conducere a partidului.

Partenerii din coaliția guver
namentală, parlamentarul libe
ral european Emma Nicholson și 
reprezentanții societății civile 
au ținut discursuri, ca invitați, 
la congresul PNL, aceștia apreci-

că românească.
Emma Nicholson i-a felicitat 

pe liberali pentru că au ajuns 
la putere, afirmând că „oamenii 
au decis la alegeri că schimba
rea a fost pasul pentru a duce 
România înainte”.

Emma Nicholson a mai spus 
că după ce va deveni membru al 
UE, România va conduce discu
țiile pe care Uniunea le va avea 
cu Ucraina, Republica Moldova 
și Rusia.

Vicepreședintele PD, Adriean 
Videanu a afirmat, în discursul, 
său, că Alianța D.A. este „garan
ția viitorului em >pean al Româ
niei”.

md în special, importanța for
mațiunii liberale pe scena politi-

Și
Primele rezultate parțiale ale alegerilor le indică victoria

Bagdad (MF) - Lista șiită 
susținută ide ayatollahul Aii 
Sistata a obținut cele mai 
multe voturi la alegerile de 
duminică din Irak, conform 
rezultatelor numărătorii par
țiale a voturilor, date publi
cității joi, lupă ce Statele 
Unite au anunțat menținerea 
trupelor pe teritoriul irakian 
anul acesta.

Lista șiită Alianța Irakiană 
Unită, binecuvântată de ayatol
lahul iii Sistani, a obținut peste

70 la sută dintre sufragii după 
numărarea buletinelor din zece 
la sută dintre birourile de vot si
tuate în mare parte în regiunile 
șiite, a anunțat, joi, Comisia E- 
lectoi lă

Numărătoarea voturilor a a- 
vut. loc la Bagdad, în regiunile 
șiite Karbala și Najaf și în pro
vinciile șiite Zi Qar, Qadissiyah 
și Muthanna.

Lista premierului lyad Allaui, 
un șiit laic, este pe locul al doi
lea, cu 294.587 de voturi, adică 
18,4 la sută dintre sufragii.

Lista „Cadrelor și elitelor na
ționale independente” a lui Fa- 
thallah Ghazi Ismail a ajuns pe 
locul trei la Bagdad, Zi Qar și 
Qadissiyah. Lista Iraqiyun a 
președintelui sunnit Ghazi al- 
Yawer a ajuns pe locul patru, la 
Bagdad, din punctul de vedere al 
numărului de voturi obținute.

Șiiții sunt considerați câștigă
tori ai alegerilor, însă kurzii ar 
putea reprezenta a doua forță 
politică majoră din Irak, având 
în vedere participarea masivă la 
vot a electoratului kurd.
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0 Un număr de opt proiecte a fost de
pus de județul Hunedoara în cadrul pro
gramului Phare destinat infrastructurii re- 

,4- glonale. Fondurile nerambursabile alo- 
x/cate programului sunt destinate dez- 

- voltărli zonelor industriale, infrastructurii 
de turism, transport și afaceri. (C.P.)

0 Erați: Șoferul Formațiunii de Pompieri 
Civili din Petrila și-a bătut soția cu o 
lopată, în 28 ianuarie, până ce aceasta 
a Intrat în comă. Nlcu Negoiu, de 48 de 
ani, a fost prezentat Tribunalului Hune
doara, care a emis pe numele său man
dat de arestare preventivă- (M.T.)

accepta 5.150 concedieri
Petroșani (M.S.) - Liderul Fe

derației Sindicatelor din Valea
Jiului Costel Postolache, a decla
rat că Federația a solicitat Mi
nisterului Economiei ca numă
rul minerilor disponibilizați să 
fie de 5.150 și nu de 6.500 cât a 
solicitat FMI.

Liderul de sindicat a mai 
cerut ca plata salariilor com
pensatorii pentru minerii Care 
ies din sistem pentru disponibi

lizare să se aplice până în anul 
2010 când se va finaliza reforma 
în minerit.

în acest an, în Valeaa Jiului, 
vor fi disponibilizați 1.000 de 
mineri care vor primi fiecare la 
plecare 150 milioane de lei, apoi 
încă două salarii de la Minis
terul Muncii, un an ajutorul de 
șomaj și în funcție de vechimea 
în muncă, 24 de luni, un salariu 
de compensare.

Triplu debut do concert
Deva (S3.) - De fapt au fost două debu

turi muzicale și unul ca prezentatoare - cel 
al Geaninei Zudor. Ieri seară, la Casa de Cul
tură din Deva au susținut așa-zisul debut 
scenic, de concert, două formații tinere, din 
Deva (lucru foarte îmbucurător n.r.): 
„ONIX” și „KONTRAST". Trupa Onix este 
formată din patru liceeni, extrem de talen- 
tați și cântă rock alternativ fusion și foni a 
tot ce înseamnă stilul funk. A fost o surpriză 
extrem de plăcută și foarte gustată de 
liceenii care se aflau în sală. Contrast este 
o formație formată din două fete: Raluca și 
Mara (ambele de 16 ani) și un băiat: Cesar 
(24 ani). Este o trupă care și-a propus să „ex
iste pentru Deva”. Spectacolul ar trebui re
luat pentru că Deva duce lipsă de astfel de 
spectacole antrenante, destinate tinerilor, 
care nu simt cu nimic mai prejos decât suro- 
gaturile pentru care se plătesc bani grei pen- 

I tru că afișează un anumit NUME cu oare
care foimă! Spectacolul de aseară a fost or
ganizat de mentorul tinerilor, Valentin Hieș 
- referent de specialitate la Casa de Cul
tură Deva și de BeH Soud Studio.

Cura pentru întocmirea proiectelor

Casa de Cultură din Deva,
Deva (S.B.) - Casa de Cultură 

Deva a lansat o inițiativă mate
rializată Intr-un traning pentru 
cei care doresc să acceseze, fon
duri comunitare. Directorul A- 
vram Dara a specificat că ideeă 
a fost aprobată de Consiliul Ju
dețean Hunedoara. Acțiunea va 
debuta printr-un curs. Acesta vă 
fi găzduit de Casa de Cultură fi
ind organizat de Asociația Cen
trului Zonal de Educație a Adul-

ților Deva în colaborare cu in
stituția similară Arad, Universi
tatea de Management și Eco
nomie Arad și CJ Hunedoara. 
Cursul de îndrumare pentru 
scrierea proiectelor este foarte 
necesar mai ales în zonele rurale, 
iar cei intersați vor primi toate 
informațiile necesare pentru în
tocmirea proiectelor. Viitorii cur- 
sanți vor putea beneficia de în
drumare de specialitate începând 
cu o informare corectă asupra 
acestor oportunități puse la dis
poziție de diverse organisme eu
ropene și până la gestionarea 
proiectului cu finanțare neram
bursabilă. Se dorește ca, în pri
mul rând, printre cursanți să se 
numere câte un reprezentant al 
fiecărei primării din județ.

Conferii | i cu tema Miron Coima
Fratele lui Cozma pune în discuție legalitatea condamnării acestuia

Tulea este scutit de 
accize

Deva (L.L.) - Țuica și raeMtarfif ffle ” • 
fructe destinate consumului propriu al gos
podăriilor individuale sunt exceptate de la 
plata accizelor în limita cantității de 300 
de litri cu concentrația alcoolică de 40% 
în volum pentru fiecare gospodărie indi- 
viduală/an. Cantitatea de țuică și rachiuri 
de fTucte care depășește limita de pro
ducție neaccizabilă este supusă accizelor 
legale în vigoare. Mihaela Boldor, 
purtătorul de cuvânt al Direcției Generale 

- a Finanțelor Publice Hunedoara, pre
cizează că „noile prevederi stabilesc că 
țuica și rachiurile de fructe destinate con
sumului propriu pot fi produse în gos
podăriile individuale deținătoare de cazane 
proprii sau în antrepozite fiscale de pro
ducție. Țuica și rachiurile de fructe care 
pot fi produse în afora antrepozitului fis
cal sunt cele obținute de gospodăriile in
dividuale care dețin în proprietate late 
ria primă și cazanele de fabricație, pro
duse care sunt destinate consumului pro
priu al acestora”. Producătorii de țuică vor 
fi nevoiți să respecte normele comunitare 
din domeniu, după momentul aderării.

Petroșani MS.) - Cazul fos
tului președinte al Ligii Sindi
catelor Valea Jiului, Miron Coz- 
ma, condamnat ia 10 ani de în
chisoare pentru subminarea put
erii de stat, după mineriada de 

forhfțe dedicate apărării lib
ertăților sindicale ce Va avea loc 
mâine la Petroșani, a declarat 
fratele fostului lider, Tiberiu 
Cozma.

La lucrările conferinței, or
ganizate cu sprijinul Ligii Sindi
catelor Miniere din Valea Jiului

și al Federației Sindicale Valea 
Jiului, și-au anunțat prezența 
peste 30 de lideri de sindicat și 
reprezentanți ai confederațiilor 
sindicale importante. Discuțiile 
vor aborda, în special, modul în 
care șg respectă convențiile Qr- 
gatriizațiel Internaționale a Mun
cii referitoare la libertățile sindi
cale.

Tiberiu Cozma a explicat că, 
în mod special, va fi abordat și 
procesul în care Miron Cozma și 
alți cinci lideri sindicali ai 
minerilor au fost condamnați 
pentru subminarea puterii de

stat, după evenimentele de la 
Costești, din iarna anului 1999. 
în acest caz, Miron Cozma a pri
mit 10 ani de închisoare, iar 
Romeo Beja, Constantin Crețan, 
Dorin Loiș, Ionel Ciontu și 
Vasile Lupu, câte 5 ani de în
chisoare. Sentința a fost atacată 
la înalta Curte de Casație și 
Justiție, iar recursul este pro
gramat să se judece pe data de 
7 februarie în acest an.

La discuțiile ce vor avea loc 
la Petroșani vor fi prezenți și doi 
lideri din partea a două confede
rații din Franța și Germania.

Călcata de tren
Petroșani (M.S.) • O fe

meie a fost accidentată mor
tal ieri, de trenul accelerat 
Cluj - Bucuțești la câteva 
sute de metri de stația CER 
Petroșani spre Craiova. Con
form aprecierilor poliției fe
meia era în vârstă de 50-60 
de ani. Nu se cunoaște iden
titate victime ,!$e Contihu- 
ă cercetările pentru aflarea 
împrejurărilor producerii 
accidentului și â identității 
victimei” a declarat comisar 
Vasile Hrițac, șeful Servici
ului Poliției Transporturi 
Feroviare Hunedoara.
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IACUVÂKJHț ȘI CÂȘTIGI ÎN FIE CA-IE VINERII

Ediția de VINERI a cotidianului Cuvântul liber îți pregătește un week-end de milioane: 
AFLĂ CUM POȚI CÂȘTIGA:
• Decupează și completează talonul de concurs publicat VINERI in ziar.
• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, Deva
• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc luni, 7 februarie 2005, la sediul redacției Cu
vântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de marți, 8 februarie a.c.

• 3 premii x
1.000.000 lei

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

| TALON DE CONCURS - 5 februarie 2004
Nume
Prenume......................

: Adresă . ... ......... . , . . •.. ..... . .. . 
Telefon ...........------- --  , . .... _____ _

Cerere pentru 
continuitate

Deva (R.I.) - Până în 9 febru
arie 2005 cadrele didactice care 
doresc să-și continue activitatea 
didactică în anul școlar 2005- 
2006, vor depune cererile la in
spectoratele școlare județene (ele 
trebuie să conțină avizul consi
liului profesoral al unității șco
lare), în perioada 14 - 16 febru
arie 2005 va avea loc discutarea 
și soluționarea cererilor de men
ținere în activitate pentru anul 
școlar 2005-2006 în ședința Con
siliului de Administrație al In
spectoratului Școlair. Menținerea 
în activitate a cadrelor didactice 
care doresc să-și continue acti
vitatea la o anumită disciplină 
se poate aproba de Consiliul de 
Administrație al Inspectoratului 
Școlar, numai dacă Ia disciplina 
respectivă stint asigurate pos- 
t uri/catedre viabile (4 ani), pen
tru ahîutitmîtrika : în uhlnr
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1150 Momante eu Iten 

aCoopțr. Cu: Norm Mac- 
donaMi Ptndopa Ann 
MINar, Han Hcwa. Re* 
da.'larry Kamp, Norm 
Mâakma»

1230 Rknul și tetitiunai 
1150 Thie flawun 1 husMari. 
«MOVKtetelamlUl 
lâJOCavortetete.Daclv- 

ațl dorit vreodată ■! 
trageți cu ochiul șl cu 
urechea te cum ea 
daeflșoarl o dteoițle u 
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iftafirtfclBUtafi ia la 
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.umzramw SUA 2001). ”tu: Bflly Bob Thomton, 

" HaHe Berry, Heath 
WTedgar, Peter Boyte, 
'■( seon Puffy Combs. Re- 

t^ola: Marc Forater 
Mlcdtetea 
ni, SUA 2001). Cu: 
t Jones, Jason

CtKfflaHa, 
mando CarlHo, lupita 

■mor, NoraSaNnai, 
.’(forge (te Silva, Adriana 

/ ijoniea 
Dortato Cu: Natalia 
Oralro, Soledad Sll- 
reyra, DanldFănago, 
Dental Kuznlecka, Clau
dio Quinteros, Allda 
Brozzo, Lull Luque, 
Maurido Navarro, Ctau-

Inginil nopții. Cu: Ce- 

•sar Evon, Angelica 
Rivera, forge SaUnas, 

Barros, Patri- 
Nevidad, Adriana

930AMMMMMM
MdWU (reluare) 

1050 «MM oi editata 

susr 

114 dM s 24 (reluare) 
12:15 ScN^toCH la

Botmlo, Ma.
1230 Caia halte
1245 CM la

Bormto» Rafia (Uve) 
14:15 Tente Turneul femWn I * 

da te Tokyo» Aporia.
Semifinale (decalai) 

1530 Tente Turneul mm-
cutai de la Milano, 

Semifinale. 
1750 Snoota Cupa Maltei.

Semifinale (live)

onta (reportaje) 
21500m Caia Italia

(reportaje)
21:15 Snoota: Qpe Maltei.

SemNhate (live) 
050 Sporturi MMM:

Magninui YCZ (repor-
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Cu Săviu Butan 
1230 $lkie PRO IV 
1350fiudMMetilteihi

Emisune de artă culi
nară, etnografie și fol- 
dor prezentată de Radu 
Anton Roman 

13450kane<fcpfrută 
1445 Mrtwul tadriul

S(acțiune, SUA 1995) 
s Cu: Ted Jan Roberts 

16* to Las
QfamedteSUA

Ge Chevy Cțiases Bever 
ly D'Angela Nimeni nu 
pune ta cane o vacanță 
mai bine decât dark 
Griswold.

1835 surite Sportive 
1900 Ștafie ProTV Sport

. 930DmMarimai Msta 
i 1Q30M<|iae|eterfiMft- 
; râturi, SUA 1978) Cu: 

Aidan Qutan, Alan 
Betas, Jonathan Tim
mins, Robert Timmins. 
Thomas Canty, fiul unul 
cerșetor, și tânărul Ed
ward. Prinț de Wales, 

! simt amândoi 
nemulțumiți de stătutul 
lor In viață.

: 1350JM 

’ 1335BmvHI 
j 1345 Opt lagulsknple 
j 14:15 Fmto ma nan și 
: & țpacMMl (comedie,

SUA 2003)
. 1445 Cri pater mușchetari 
' Q (aventuri, coprod, 

1974) Cu: Michael York, 
' Oliver Reed
. 1630 DuiMca to fwnCe Cu: 
’ Mfoaeta Rădulescu

Vrânceanu Firea

Cu: George Gooney, 

lei ifer Lopez, Ving 
Rhemes, DwtCheadte. 

•• Jadt Foley 
’ • oneță este 

■ gde bând maideosebrt 

1 .11990) Or Eric' 
Obert . James Eari 

*■» Jones, Megan Gal
lagher, Red 

uttons, Janine
■ rtumer. Erk Roberts 

«SSjeste Josti, un autor de 
".M bena desenate 

rșoik-ea care se to- 
:/>>”iMgoisteșteia 
A2;-.';prima vedere-de 

ompSL 
' petkuforaă (reluare) 
ti» Bucătăria

■IfeRadu

550 Part» ria etate (reluare) 
. «01 PnAfdtegra trecut 

‘(reiuM

HilMfallMkCu 

-^Jtalwda Rădulescu 

Si Tunetul negro 

«acțiune, SUA 1996) 
■' Cu: Michael Dudjkoff, 

■’Marcus Aurefius, 
; Catherine Beț Michael 

an< jh.

SUA1998) 
? ' Cu: Jean-Claude Van 

- Damme, Rob Schneider, 
Lela Rochon, PaulSorvh 

- na Acțiunea 
âttinKmxkOffse 

■ desfășoară pe fundalul 
\i>pregătii9or de retro- 

‘'’ure a Hong Kong- 
«ii către 

0,109. țn această pe- 
lioaifi de tranziție, teri- 
tonul midi colonii 

«Jk |Se transformă 

tatr-un loc foarte afec
tiv pentru 

axBCtantar4" 

3^Dui*fcatofunae
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650 Im Croft Tomb 
H Rrider (Acțiune, SUA

2001) Cu: Angelina 
Joăe, lalnGlen, Daniel 
'rai Leslie Phillips, 
Jon Voight

740 Vedete te Holywood
Sandra BuHock

•tIO BHtotecm el ferrfeeroi 
13 (Romantic, Suedia,

2002)
9o45 Aoey Episodul 6: Joey și 
g Nemesis Cu: Matt 

Leblanc, Paulo Costan
zo, Drea De Matteo 

10:10 Jimmy Neutron - geniu 
Gi de buzunar (Animație, 

SUA 2001) 
1135 Thora|a veșnică (Ro- 

13 mantie, SUA 2002) 
13:10 Clină zĂpeză (Acțiune, 

H Canada. 2002) 
1435 Locuri h hknă (Dramă, 

13 SUA 1984) 
1645 Naufragiațl (Comedie, 

H Anglia, 2002) Cu: Ma
donna, Adriano 
Giannin 

18:15 Lm Croft Tomb
13 Rrider (Acțiune, SUA 

2001)
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“ roman- 
2003) Cu:

Jennifer Lopez, 
i Affleck, Terry 

4 Lenny 
Venito. In Gigli, come
dia neconvențională a 

• lui Martin, lui Larry
Gigli (Ben Affleck), un 
pungaș mărunt și 
luând este 
ncr dinp > misiune 

1 «de top - să-l răpească 
je Brian
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.(250 Vanilla Sky (Dramă, 
SUA 2001) Cu: Tom
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Cruise, Cameron Diaz, 
■ flenetope Cruz, Kurt 

;’Mtassell, Jason Lee
Total despre sw Episo- 

' soul 92: Sfârșitul imei 
,' ■ ere. Cu: Sarah Jessica 

"Parker, KimCamafl, 
' Kristin Davis, Cynthia 

.. Nixon.
1 Străinul (Acțiune 

, '5UA 2003) Cu: Steven 
' -«e’țțSeagel, Sherman Au* 
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750 Any (SUA 2002) Seria 
Sa IV-a. Episodul 7

745 Capodopera ta 
lOalMtecohafiQ (Ce

hoslovacia) (Docu
mentar) Episodul 16 

•00 Taitehopptan
830 Mtatai «doric
950 Ferma PrezinU Ernest 

Maftei. Emisiune de Eu
gen Daniel tancu 

1050RtitotenmaKk 
1030 Arat Iul Nea 
1150 H... ara Prichtodefior 
1250 Două rad 
1230 Atias 
1350 Atenție, se cârtăl 
1450 Casa mea

< 1430 Poftă bunăl (An-
« 1550îtersk Show Invitai 

George Nkolescu. 
Redactor Dana llie

1 1650 Araturile ti Stock 
■ B (Canada,1996) .
1645 Jurnalul TVR
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1750 Intonate to Paretis 

0 (Australia, 1983) 
1850 Farmece (SUA 2000) 

BSezonul IV. Episodul 18 
1950 StăpânR mafiei

2&fl0C0OLmea Distracției 
2130 Jurnalul TVR Știri, sport, 

meteo
2250 Inamicul foarfecului

B Episodul 5. 
2350 Soraya (dramă, Italia,

H Germania, 2003) Partea 
, ■ I Cu: Anna Valle,

Erol Sander, 
Mathilda May.
Regia Lodovico Gaspari- 
ni. Povestea unei tinere, 
fiică 
a unui nobil persan 
care se căsătorește 
cu șahul Pensiei și 
ajunge să se implice ; 
in politica 
țării sale.

. 045 Remix Rock Fonan 
Compact Cântec pentro 
prieteni

145 COOUnea DISTRACȚIEI 
J (R) Realizatori: Dan 
T3 Manoiiu, Elena Stirbescu

330 Apocatyisa (SUA 
Bl996) Partea I

440 inamicul inamicului 
Episodul 5

. .-.FJactiune, 
! BCo. Canada/SUA 2001) 

SMJ m lunWOr
> 930 Titani Ml I

i 1050 DMm antonate Bar- 
' Dbati in negru 
î 1930 fluid T Cu Theea 

1150 Cam aaartrl/ANDO- 
gralla zilei

J 1130 WWWPrimaTV 
i 1250 Manama cu Sten

BGrapor (comedie, SUA 
20(3) Cu: Norm Mac
donald, Penelope Arm 
Mita, Brian Howe 

! 12300tteontnrieurapana 
i 1350Eaama

1330AadatriamlnfcfaCu 
Daniela Stoian 
Crowe/ANDOgrafia zilei

> 1450 Pet Show
: 1430 Levintza prezinte 

r 1550 Dincolo da apamfe 
; a (drama, Canada 2003) 

1750 Vindecări miraculoase 
; 1850 Focus 

* 1830 Coital TV
1950 Monica

2C50E umes - Lumea recor- 
. durilor

H50 Sdfenb de mame 
2350 Focus Plus 
2WK1
0501 v SUA 

[^polițist, 1994) Cu: 
Mkhad Harris, 
Brion James, 
Carrie-Anne Moss, 
Matt McCoy, Corbin 
Bemsen. Jack Ramsey 
(Michael Harris), un de- 
»±v particular din Los 
Vgeles, este acuzat de 
o crimă pe care nu a 
comis-o.
Când iifolta lui, Kim - 
soția unui politician am- 
bipos - este ucisă 
cu brutalitate, toate h- 
didite găsite 
b locul faptei II indică 
pe Jack ca fiind 
lautoml crimei. El tre- 
buiae să își dovedească 
nevinovăția și să fl 
găsească pe adevăratul 
criminal
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g Cepeda, Christian 
Meier, Mariela Aicalâ. 
Acțiunea din Luz 
Marla are loc Intre anii 
1894 șl 1900, 0 epocă 
a pionieratului științif
ic.

11:15 Șapte femei

de divertismet cu Oana 
Zăvoranu. Premiile 
Gente - Latin Musk Fan 
2004, Prezentatori Jose 
Angel Llamas și Can
dela Ferro 

1730 Poveștiri adevărate.
Emisiunea care tși prop
une să-ți prezinte viața 
așa cum este. Reportaje 
ample despre oamenii 
de lingă noi, tratate in
tr-o manieră unică.

1755 Vremea 
de Acasă 

1850 Al șaptelea cer 
1950Gftanas

7050 Fetele GAnura Cu: Lau

ra ren Graham,
Alexis Bledel,

■ Melissa McCarthy,
- Keiko Agena, Yanic 

Truesdale, Scott Patter
son, Kelly 
Bishop, Edward Her

rmann.
2150 De 3x ntaase 

(dragoste, SUA 1997) 
Cu: Connie Setaca, 
Jameson Parker, 
Tina Merrill. Editorul 
de modă Monique D'Ar
cy a așteptat toată viața 
bărbatul perfect Când 

■■ In sfârșit apare, în per
soana lui Rkhard Ives, 

;. | - patronul unei reviste
concurente, ea se 1n- 

ț drăgostește
Je el și foire ei se 
naște o frumoasă 
poveste de iubire.

_____i Dorința 
MâEhgMiltraptil 
«? Fowștiri adevărate 

150 Corazon tattoo
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 de... fibre 1050 
M1155 Apropo / 
de... mediablz 1250 Fața 

neștiută a Terrei (r) Docu
mentar 12:55 Aproț» de... 
vedete 1350 Visuri americane

1
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1430 Stele pe gheață 1530 
Lumea Pro Cinema CtoeProfll: 
Ben Affleck 1650 Visuri 
americane (ș)1635 Apropo 
de... filme KO Treisprezece 
la cină (thriller. SUA 1985)

MO Riviera franceză 2050 
Magnatul grec (acțiune, SUA 
1978) 2250 Sub Pământ SRL 
(s) 2350 Oz, închisoarea fed
erală (SUA serial, 1997)0050 
Magnatul grec (reluare) 0250 
Sub Pământ SRL (s).

«nraMtoilIÎMli
11.00-1250 Emisiune de fol
clor "La Izvor de cânt și dor" 
12.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fapt (reluare)

EUROSPORT
930 Tenis Turneul feminin 

de la Tokyo, Japonia - 
Finala

1150 Sărituri cu schiurile 
CM, b Sapporo, Japonia 

' 1230 Omnisport (reluare) 
Casa ItBlfa

12:45 Schi alpin CM, la 
Bormio, Italia - Femi
nin, coborâre - Uve 

1430 Tenis Turneul mas
culin de b Milano, 
Italia - Finab - Uve 

, 1650 Snooker Cupa Maltei - 
Finala - Live

1850 Sărituri cu sdiiurite 
(reluare) CM, b Sap
poro, Japonia.

1930 Mai Liga Campio
nilor - optimi de finală

2000 Omreport
Casa Italia

20:15 Snooker Cupa Maltei - 
Finab - live

2350 Sportivi de contact 
Fight Club - Siqrertiga, 
ta Italia

030 Fotbal (reluare) Liga 
Campionilor
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Dedate de pensionare. NELI AVRA- 
MESCU din localitatea hunedoreană Boița 
ne-a contact telefonic pentru a sesiza făp
tui oft, deși a depus dosarul de pensionare 
la începutul lunii septembrie a anului tre
cut, până in prezent nu a primit de la Casa 
de Pensii a Județului Hunedoara nici un 
răspuns In legătură cu decizia de pen- 
sionare. Referitor Ia acest fapt, repre
zentanții instituției ne-au declarat că „do
sarul este in lucru si in curând îi vom 
trimite la domiciliu o carte poștală, cu 
care d-na Avramescu va trebui să se pre
zinte la registratura Casei de Pensii pen
tru a intra ba posesia deciziei de pensio
nare". (C.P.)

Căutări fia arhive. VOICA P. IOAN, 
Brotuna: La cererea dumneavoastră am 
încercat să descoperim dacă mai există sau 
nu d arhivă In care să se regăsească si nu
mele soției, Ileana Voica. Spuneați că soția 
dumneavoastră a lucrat timp de zece ani 
ca muncitor sezonier 1a Occdul Silvic Ba
te de Criș. Am aflat, așa cum v-am spus 
Si intr-un număr anterior al ziarului nos
tru, că trebuie să faceți o cerere scrisă 
către Ocolul Silvic Baia de Criș, prin care 
să solicitați o hârtie care să ateste că 
Ileana Voica a lucrat in acea perioadă ca 
sezonier. Cu această cerere și cu buletinul 
de identitate trebuie să mergeți la Ocolul 
Silvic Baia de Criș. (M.T.)

Ignoranța îngroapă România!
Un. semnal de alarmă tras cu aparatul foto de la fața locului

S.S.I.F. BROKER SA 
membru fondator al BVB, societate cotata 
la bursa de valori, ANGAJEAZA pentru 
sucursala din Deva un AGENT AUTO
RIZAT de către C.N.V.M. sau un AB

SOLVENT OE FACULTATE EMINENT, 
pasionat de piața de capital, dornic să se 

specializeze în operațiuni bursiere.
Informații la tel. 0264/433677 sau 

0788/324 456.

Sanda BocANtenj
E-MAIL: »and«.b<xw)lclu@lnformme<B«.ro

Deva - Lansarea albumu
lui etnografie „Vechi biserici 
de lemn din Județul Hune
doara”, senmat de publicis
tul Nicu Jianu și de etnogra- 
ful Marcel Lapteș, a fost 
evenimentul la care am des
coperit im om care a par
curs, în județ, „mii de kilo
metri și a fiteut mii de f» - 
tografil”.

Cu aparatul de fotografiat, 
publicistul Nicu Jianu, din De
va, un împătimit al frumosului, 
a surprins cu stiloul, eter mai

ales cu aparatul foto, ceea ce 
„trebute arătat și altora”. Așa a 
procedat el pentru că, ba gene
ral, „este un om foarte modest, 
un bun organizator care tace și 
face și un om foarte bun la su
flet” - afirmă Natașa Colocolmi- 
cov, o femeie de 78 de ani, tur
istă pasionată din Brașov, pre
zentă la evenimentul prietenului 
său printr-o abatere de la un 
drum pe cărări de munte. Nicu 
Jianu-vorbește lumii prin inter
mediul fotografiei. Printre multe 
altele, a făcut fotografii unui 
număr de 103 biserici de lemn 
din județ. „Ar mai fi vreo două 
la care nu am ajuns încă și cred 
că mai sunt in acest județ. Încă

multe despre care nu se știe! 
Această bogăție m-a determinat 
să scriu albumul. Am văzut 
multe biserici. Am văzut și cum 
nimeni nu face nimic pentru a 
le conserva. în unele nu am fost 
primit pentru că acolo există in
teresul de a se ascunde faptul că 
biserica a fost transformată In 
depozit sau că au fost furate 
obiecte de patrimoniu din ea. 
Principalul motiv pentru care la 
restaurare se ajunge întotdeau
na in ultimul moment și că pe 
lista oficială de patrimoniu sunt 
Înscrise, după nu știu ce criterii, 
doar 56 de biserici de lemn in 
județul nostru cred că este IG
NORANȚA!”

„Jocurile Zăpezir 
- ediția a Iki

Orăștie (D.I.) - Asociația 
de Turism Montan „Ko- 
gaion” Orăștie, Direcția pen
tru Sport a Județului Hune
doara și Consiliul Copiilor 
și Elevilor Orăștie orga
nizează astăzi, 5 februarie, a 
doua ediție a „Jocurilor 
Zăpezii”. Acțiunea se va des
fășura Începând cu ora 10.00, 
pe Dealul Holumb din apro
pierea orașului, la ea par- 
ticipând elevi de ta școlile și 
liceele din zona Orăștiei. 
Principalele probe de con
curs simt cea de sanie vi
teză, sanie cros și orientare 
turistică pe timp de iarnă.

CMtovI dt YtMttait

Cu sediul în Deva, Str.22 Decembrie, 
bloc D1 parter, telefon 225297, 

fax 225265
în vederea efectuării achizițiilor pe 
anul 2005, roagă furnizorii să-și 
depună ofertele pentru următoarele 
produse și servicii: vată, feți, alcool 
sanitar, mănuși, servicii de curățăto
rie, materiale de curățătorie, impri
mate tipizate, papetărie, consuma
bile calculator, asistență calculator, 
reparații aparatură medicală, piese 
Dacia, reparații servicii Internet, ser
vice frigidere, dezinsecție, derati
zare, la sediul unității noastre, până 
în data de 21.02.2005, sau prin fax 
225265 sau 225297.

ilete de tratament pentru pensionari
Sunt disponibile circa 10.000 de bilete de tratament în stațiuni balneoclimaterice
Tiberiu Strom
E-MAIL: tiberlu.strola@lnformmedla.ro

Deva - Pentru acest an 
județului Hunedoara i-au 
fost alocate aproximativ 
10.000 de locuri în stațiunile 
balneoclimaterice, pentru 
pensionarii care suferă de 
diverse afecțiuni medicale.

Potrivit directorului executiv 
al Casei Județene de Pensii Hune
doara numărul locurilor disponi
bile sunt stabilite ta nivel central 
In funcție de numărul de pen
sionari existent în județul respec
tiv. „în principiu, procentual, a- 
cesta nu depășește 10 ta sută din 
numărul pensionarilor. Și in a- 
cest an avem un număr de apro
ximativ 10,000 de bilete de trata
ment”, spune loan Nistor.

Acte necesare
Pensionarii care doresc să be

neficieze de cel puțin 18 zile de 
tratament într-o stațiune balneo
climaterică, trebuie să depună ta

Casa de Pensii Hunedoara o ce
rere in care să precizeze pe
rioada in care doresc să plece 
și stațiunea. în funcție de lista 
de Înscriși și de numărul de 
locuri disponibile CJP va afișa o 
listă cu numele celor care În
deplinesc condițiile de plecare. 
Pe lângă cerere, pensionarii mai 
trebuie să depună un cupon de 
pensie și o adeverință medicală 
din care să rezulte boala de care 
aceștia suferă.

Costul unui bilet de tratament 
este de 50 la sută din valoarea 
pensiei fiecăruia. Spre exemplu, 
un pensionar care are o pensie de 
două milioane de lei va plăti pen
tru un bilet de tratament un mi
lion de lei, diferența fiind supor
tată de ta bugetul statului.

„în ultimii ani au existat tot 
timpul un număr de aproxima
tiv 1.000 de locuri care nu s-au 
ocupat. E adevărat că cele mai 
multe cereri sunt pentru perioa
da de vară. Cu toate acestea nu 
am întâmpinat probleme de
osebite”, precizează loan Nistor, 
directorul Casei de Pensii.

• PREDEAL
• SINAIA neurotic

■ ocna
a slAnic prahova 
• SlANIC MOEOOVA

tlESPtRAÎOfi

' • OLĂNEȘTI
■ SÎNGEORZ-BAl DIGESTIV

37.100 37.300
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 7 februarie 2005

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 37.387 28.828 54.318 23.981 153

Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 4 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

C V C V C V c V C V
BancPost 37.100 37.650 28.600 29.100 53.600 54.600 23.700 24.760 150 158
BRD 36.800 37.700 28.280 29.160 53.140 54.890 23.460 24.280 144 157
Banca Transilvania 37.000 37.500 28.514 29.014 53.670 54.470 23.727 24.162 149,78 154,03
Raiffeisen Bank 36.900 37.600 28.300 29.100 53.400 54.600 23.576 24.160 Î46 Î56*
Cursul valuta de schimb valutâr din Deva
Star Exchange 37.000 37.300 28.300 28.900 52.500 55.000 23.000 24.700 145 153’ I

28.500 28.800 53.000 55.000Herdan Exchange 22.000 23.000 148 153
S- *

mailto:tiberlu.strola@lnformmedla.ro
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0 Daniel P., 30 de ani, Dumitru V., 30 de 
ani, șl Vasile C., 39 de ani, din Urlcanl au 
fost prinși de polițiștii din localitate în timp 
ce încercau să fure 15 metri de cale fe
rată din rețeaua ce face legătura între Valea 
de Brazi șl Preparația Lupenl. (V.N.)

Hoți mulți și periculoși
Mod de operare atipic, rază mare de acțiune

c»ați avut?
Tiberiu Stroia
BMAL tlberiu.strota@lnftxmmadla.ro

Da* cu

Ditamai taurul comunal (800 de kilograme, 

la o cântărire ochiomefrică), dintr-o comună 
sătmăreană, a fost împușcat pe motiv că o 
luase razna. Mai precis, l-a atacat pe îngriji
torul său care, disperat, s-a refugiat în casă 
de unde a chemat în ajutor autoritățile. Sosiți 
în viteză la fața locului, vânătorul, veterinarul 
și polițistul nu au reușit să ajungă la o soluție 
de compromis care să-l liniștească pe taurul 
furios. Drept pentru care l-au împușcat.

Culmea e că pe masa de autopsie (dacă se 

poate spune așa) s-a constatat că taurul n- 
avea nici pe dracu. Și că, de fapt, de vină a 
fost îngrijitorul. Care, se pare, nu l-a tratat cu 
respectul cuvenit unui taur comunal care, fie 
vorba între noi, are grijă ca toate vacile co
munei să se simtă cu adevărat bine.

Valentin Neagu
E-MAIL: vBlantln.naagu0lnformmedB.ro

Deva - Când este vorba de 
infracțiiini conți« patrimoni
ului, în județul Hunedoara 
ponderea o deține furtul, ur
mat de înșeUtelune, tâlhărie 
și delapidare.

Una dintre concluziile analizei 
activității parchetelor din județul 
Hunedoara pentru anul trecut 
care s-a desfășurat recent este și 
aceea că periculozitatea infracțiu
nilor de furt s-a accentuat, atât 
prin prisma creșterii numărului 
infracțiunilor, inclusiv a celor cu 
autori necunoscut!, cât și din 
cauza de operare atipică sau pe 
o rază mare de acțiune.

Procurorii au soluționat 2094 
de cauze, ceea ce înseamnă cu 10 
la sută mai mult decât in pe
rioada menționată. De remarcat 
că a crescut cu 14 la sută nu

mărul minorilor trimiși in jude
cată și. a scăzut cu 40 de pro
cente al celor arestați preventiv 
pentru comiterea infracțiunilor 
de furt.

Este important de știut apoi 
că, în unele cazuri, intrarea în lo
cuințe a hoților s-a realizat prin 
folosirea unor chei potrivite, ori 
prin forțarea ușilor, chiar dacă 
unii proprietari erau acasă, mi- 
zându-se pe faptul că oamenii nu 
se vor trezi din somn.

Au fost hoți care au exercitat 
violențe asupra celor care s-au 
trezit, iar pentru a nu fi re
cunoscut! purtau cagule. Pentru 
a fi descoperit! și prinși, polițiștii 
și procurorii au depus un mare 
volum de muncă. Unul dintre șl, 
S.A., de 24 de ani, din Hațeg, a 
comis chiar acte de terorism, 
transmițând apeluri telefonice 
din care rezulta că sunt ampla
sate bombe la judecătorie, poliție 
sau Primăria Petroșani.

în care și-au pierihit viața 44 de oameni, în 
au fost rănlp. } .. (foto: ^ba'MÎNț

Acuma, sătenii (cu siguranță și vacile) sunt 

supărați foc. Taurul cu pricina era singurul 
exemplar din zonă care s-a arătat dispus să 
se înhame la o astfel de muncă. Așa că, din 
acest an, vacile vor fi lipsite de o partidă de 
amor naturală, fund nevoite să se mulțu
mească cu o partidă de inseminare artifici
ală efectuată de veterinar.

Până la urmă, din povestea asta cei care 

vor câștiga vor fi vițeii. Care nu se vor mai 
rușina de faptul că tatăl loc e un bou. Ci se 
vor mândri cu un tată medic veterinar.

În măsura în care 
se păstrează gratui

tatea învățământului, 
chiar și de 12 clase, nu 
am nimic împotrivă. 
Important este să se 
facă școală și elevii să 
învețe ceva pentru că 
nu este suficientă 
prezența pasivă. 
Gabriela Diniș, 
Deva

Nu mai am copii care 
să trebuiască șă 

meargă la școală, dar 
cred că este bine venită 
această revenire la 
învățământul obligato
riu de 12 clase. Trebuie 
pus accentul pe școală 
pentru că numai așa se. 
poate reuși in viață. 
Matei,
Deva

Nu sunt de acord cu 
această modificare.

La 19 ani, când termină 
liceul, fetele sunt deja 
bătrâne. Tot ce faci la 
ora actuală în școală nu 
știu dacă folosește cuiva 
în viața de zi cu zi pen
tru că societatea s-a, 
schimbat mult.
Elena SiLVăȘAN, 
Deva

Sunt de acord cu acest 
lucru. Temeiul intro

ducerii învățământului 
obligatoriu de 12 clase 
cred că a fost reducerea 
numărului persoanelor 
analfabete. După ab
solvirea a 12 clase poți 
să-ți fixezi altfel ide
alurile în Viață. " - 
Mircea Iacob,
Deva

q coala este foarte im-
‘ aortantă și cred că 

este un prim pas pentru 
a redeveni ceea ce a 
fost. Profesorii trebuie 
să găsească metodele 
cele mai bune pentru a 
reuși să-și impună au
toritatea' și punctul de . 
vedere în școală. 
AnonimS, 
Deva

orar: luntvlneri: 68.00-20.00 
sâmbătă: 08.00-i4.00

Deva, B-ctal Decebal, bl. K, parter.
*■ Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
•■Vă oferă toată gama de medicamente.

- vitamine și minerale - suplimente nutritive - pro
duse naturiste
- ceaiuri - produse pentru copii ■ produse cosmetice

-s-l ARMACIA Ui K H ARM FII EXPERT ÎN SĂNĂTATE! <
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Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 
minerală, animală

KC*i"*ș|r. ------------
medic spedaiiN medicină generali •

se ■MMCOMviai ove am.
din Deva, b-dul. lullu Manlu, bl.C, parter 

vă oferă servicii de fotoepilare definitivă, care presupune 
îndepărtarea părului nedorit de la nivelul feței șl altor regi

1

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă produse 
specifice farmaciilor umane, precum și:

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

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit șl 
compensat.

Orar: Luril-Vineri 08.00 20.00 Relații la
Sâ£fitiăt3 08 00~14.00 telefonul
Duminică 09.00-12.00 241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

uni anatomice (axile, Inghinal, torace posterior șl anterior, brațe, perl- 
areolar etc). Metoda este modernă, nonlnvazivă, nedureroasă șl pre
supune ședințe succesive pentru îndepărtarea completă 
a părului în exces.

Pe lângă aceasta, cabinetele de ginecologie,
htotrie, cMrargto, dermatologie, ecografle, chirurgie 
plastici stau la dispoziția pacienților cu consultații 
șl servicii medicale de înaltă clasă, într-o locație 
modernă, dotată cu aparatură de ultimă generație.

cu program de funcționare NON-STOP:

,.te teatofea dorită
!• ‘-Ă i-’.'

pediatrie, homeopatic, acupunctura.
Deva, Str.Dorobanți, bl22, tc.C, aț>25, 

tel.0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

i

FARMACIA AOQRA
Orăștie, Str.PricazuIui nr.4

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

Sâmbătă 8-14

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

Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lingă fosta piață a rușilor).

Vă oferă toată gama de medicemente.

- vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse 

naturiste
- ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 

Eliberează rețete in regim gratuit și compensat 
Orar: LunirVineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 

Duminică: 09.00-14.00 ,
Relații la telefonul.- 219749

HYAOA DAVA - farmada pentru sănătatea tal

mailto:tlberiu.strota@lnftxmmadla.ro
vBlantln.naagu0lnformmedB.ro


El Echipa masculină a clubului Inter Petri- 
la organizează, duminică, 6 februarie, în
cepând cu ora 10.00, la Sala Sporturilor 
din Deva, în colaborare cu DSJ Hune
doara, Cupa „Inter Petrila” la tenis.de 
masă. Echipa din Valea Jiului, recent 
promovată în Divizia B, va primi replica 
formației Devateam. (C.M

El Mama fostei gimnaste Oana Ban, 
Floarea, a declarat că și sportivele, și 
părinții acestora au acceptat să renunțe 
la un procent de 30 la sută din câștigul 
lor pentru a-l oferi antrenorului Octavian 
Belu. Floarea Ban a spus că gimnastele 
nu au fost obligate să dea bani antreno
rilor și că „înțelegerea" dintre Belu și 
sportive era cu acordul părinților. (C.M.)

Molomtâlean (stânga) șl Măgurean (tricou alb) cel doi Internaționali al FC CIP Deva vor să-șl la revanșa pentru Jocul slab din tur.

CIP invită suporterii să o susțină pentru obținerea celei de a șaptea victorii consecutive
ClPRIAN MARINUț
SMAIL: ciprian.marInuKIntomwiedia.ro

Deva - Vicecampioana 
națională „țintește”, în meci
ul cu Gomonth ploiești, 
continuarea parcursului per
fect din ultimele șase etape 
șl luarea unei revanșe pen
tru înfrângerea suferită în 
meciul tur.

Ajunsă pe poziția secundă la 
doar patru puncte de lidera FC 
Bodu, FC CIP Deva a demonstrat 
că startul slab avut la începutul 
campionatului a fost în mare 
măsură din vina portughezilor 
aflați la acea vreme la echipă. 
Chiar dacă a mai avut poticneli, 
echipa deveană a reușit un par
curs perfect în ultimele ș«se 
etape, obținând maximum de 
puncte și victorii în meciurile cu 
celelalte două echipe de pe podi
um: FC bodu și AS Odorheiu Se
cuiesc. Prin prisma acestor suc

cese, suporterii așteaptă ca FC 
CIP să câștige și duminică, pe 
teren propriu, contra celor de la

In tor, am pierdut pentru că 
internaționalii noștri, 

MolomfAlean fi MAgurean, 
erau obosiți după convocare 
la echipa națională pentru 

meciul cu Moldova

Paul Grecu, 
VICEPREȘEDINTE FC CIP

w 
Gomonth. Nu va fi însă lejer, în
trucât tocmai in fața acestui gen 
de adversari, mai slab cotați, s- 
au descurcat mai greu elevii 
antrenorilor Virgil Stoica și 
Marius Rupacioi. „E un meci 
greu, dar vom învinge, întrucât 
băieții se vor mobiliza să-și ia 
revanșa pentru meciul tur. La 
Ploiești, am pierdut în mare 
măsură pentru că internaționalii 
noștri, Molomfălean și Măgure- 

an, erau obosiți deoarece veneau 
după convocarea la echipa națio
nală pentru meciul cu Moldova. 
Acum sper că sala va fi plină, 
iar suporterii ne vor purta spre 
victorie”, afirma Paul Grecu, vi
cepreședintele FC CIP, cel care 
aanticipat victoria „ușoară” din 
partida cu puternica AS Odor
heiu și dificultatea meciurilor cu 
„modestele” Pandurii și FC 
Transilvania.

Cu excepția lui Stâncuța care 

i

acuză încă dureri în urma jocu
lui dur al celor de la AS Odor
heiu cărora le-a marcat trei go
luri, dar care va fi recuperat, în 
lotul FC CIP nu simt probleme 
medicale. Din tabăra oaspeților 
cel mai cunoscut fotbalist este 
fostul jucător al Astrei Ploiești 
și al Corvinului Hunedoara, 
Mircea Ciorea. Partida se va dis
puta duminică, începând cu ora 
19.00, iar prețul unui bilet este 
de 20.000 lei.

cuvÂwa. DmUmtia ta pentru Zbm îndrâg WtițHVrl
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Start în Campionatul Județean de Futsal
Deva (C.M.) - Primele două 

etape din cadrul fazei munici
pale a Campionatului Județean 
de futsal se vor disputa la acest 
sfârșit de săptămână la Sala 
Sporturilor din Deva.

Cele 10 echipe din Deva par
ticipante Ta această competiție 
au fost împărțite în două grupe 
de câte cinci formații și vor ju-

Campionatul municipal al liceelor
Echipele de volei ale CT Traian au ocupat locul I în CN al liceelor

Deva (C.M.) - Etapa mu
nicipală a Campionatului 
NaționîL! al Liceelor la Volei 
a fost dominată de echipele 
Colegiului Teoretic ,.Traian” 
Deva. 

ca în sistem campionat, fiecare 
cu fiecare. Următoarele etape și 
jocurile de clasament se vor dis
puta în zilele de 13 și 20 febru
arie. Ediția 2005 a Campionatu
lui Județean de fotbal în sală
aliniază la start 23 de echipe: 10 
din Deva, nouă din Hunedoara 
și câte două din Petroșani și 
Simeria

Formația feminină a câștigat 
ambele partide disputate și a ocu
pat locul I Ia egalitate de puncte 
cu echipa Colegiului Național 
Sportiv „Cetate” Deva, iar echipa 
masculină a obținut patru victo

Examene dificile
Deva (C.M.) - Cetate va 

întâlni, sâmbătă, la ora 
18.00, acasă, pe U. Cluj, iar 
președintele Marian Mun
tean e decis sfl taie în came 
vie în cazul unui nou rezul
tat slab. „M-am săturat de 
jucătoare care nu demon
strează că merită cheltuielile 
pe care clubul le suportă 
pentru ele. Dacă înving e 
bine, dacă pierd penalizările 
vor fi dure”, preciza Mun
tean. U. Remin e obligată să 
învingă în deplasarea de la 
Piatra Neamț, dar misiunea 
nu e ușoară. jucat bine 
și am pierdut la Câlnău, am 
jucat slab și am remizat cu 
Oțelul și sperăm să învin
gem cu HCF", afirma Gheor- 
ghe Crișan, președintele 
clubului.

rii ocupând detașat prima poziție 
a clasamentului. Pentru faza ju
dețeană, programată în 17 - 18 
feb., s-au calificat primele două 
clasate atât din competiția femi
nină, cât și din cea masculină.

tenis.de
ciprian.marInuKIntomwiedia.ro
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0 Jucătorul formației Real Madrid, Zine
dine Zidane, fotbalist care a câștigat aproa
pe tot ce și-a propus în carieră a declarat 
că se va retrage din fotbal cel târziu în 
2007. Zidane s-a retras în cursul anului 
trecut din naționala Franței.(D.N.)

□ Echipa de handbal masculin HCM 
Constanța și-a amânat pentru 19 februa
rie meciul din prima etapă a returului 
Ligii Naționale pe care urma să îl dispute 
sâmbătă, în deplasare, la Suceava,(MF)

._______. ._______ . .________, _ . . . .

Altă dramă în fotbalul românesc
'■ . -I ■ 5

Jucătorul român al Iui Dinamo Kiev Tiberiu Ghioane, a suferit un accident cerebral

Cosmln Contra

Contra, notorii de Atletico
Madrid (MF) - Publicația Marca scrie, 

vineri, că gruparea Atletico Madrid nu mai 
contează pe serviciile jucătorului Cosmin 

Contra, deși acesta a re
venit in Spania de la echi
pa la care fusese Împru
mutat, West Bromwich 
Albion. „Românul a fost 
principala noutate la an
trenament. Contra era Îm
prumutat la West Brom
wich Albion până pe 30 
iunie insă Clubul englez

și jucătorul au ajuns la un acord pentru 
ruperea acestui contract, astfel că fotbalis
tul a revenit la Madrid. Contra are; con
tract cu Atletico până In iunie 2007, insă 
clubul nu mai contează pe el”, scrie Marca.

Publicația spaniolă notează că situația 
lui Contra este cu atât mai complicată cu 
cât, in toată Europa, s-a încheiat perioada 
de transferări. „Dacă nu va fi Înscris pe o 
listă din cauza unei grave accidentări a 
altui jucător, românul nu va putea fi tran
sferat de alt club până in luna iunie, dată 
la care ar putea pleca de la Atletico împru
mutat sau ar putea ajunge la o Înțelegere 
pentru rezilierea de comun acord a con
tractului. Contra mai are o altă problemă 
importantă, este jucător extracomunitar, 
ceea ce face ca piața transferurilor pentru 
el să fie foarte limitată”, susține Marca.

Faro (MF) - Jucătorul ro
mân al echipei Dinamo Kiev, 
Tiberiu Ghioane, a suferit 
un accident cerebral și se 
află internat într-o clinică 
din Portugalia, unde echipa 
ucraineană efectuează un 
turneu de pregătire.

Potrivit sursei citate, medicii 
de la clinica din Portugalia, un
de a fost internat de urgență, au 
ammțat că jucătorul In vârstă de 
23 de ani a suferit a microtoom- 
boză Ia nivel cerebral (astuparea 
unui vas sanguin cu un cheag de 
sânge) și este greu de spus dacă 
acesta va mai putea juca fotbal.

„Este o grea pierdere pentru 
noi. Este grei ie spus când va 
putea jucătorul să-și reia activi
tatea sau dacă va mai putea”, a 
declarat președintele clubului 
Dinamo Kiev, Igor Surkis, citat 
de site-ul oficial al grupării ucra
inene. Medicul echipei naționale 
de fotbal al României, Pompiliu 
Popescu, a declarat că, după pri
mele investigații, se pare că Ti
beriu Ghioane, a suferit un spasm

Obloane (centra), jucător de berii la Kiev 
cerebral, se arată intr-un comu
nicat al FRF. „Chiar dacă arti
cula mai greu cuvintele, Tibi 
Ghioane este lucid și astfel am 
putut vorbi cu el. Mi-a spus că 
se află sub permanente investi
gații, medicii lusitani neputân- 
du-se pronunța, In momentul de 
față, cu privire te diagnosticul 
jucătorului nostru. Se pare că 
este vorba de un spasm cerebral

(foto: EPA) 
șl sperăm să putem avea diag
nosticul exact cât mai curând și, 
desigur, ca acesta să fie unul 
care să ofere dreptul la speranță. 
Am stabilit cu Tibi să ținem le
gătura zilnic”, a afirmat medicul 
Pompiliu Popescu, care a luat le
gătura telefonic, joi seară, cu fot
balistul formației Dinamo Kiev 
internat Intr-o clinică particula
ră. Jucătorul roj al echipei

Dinamo Kiev, Tiberiu Ghioane,, 
se află interiiat intr-o clinică dint 
Portugalia - unde echipa ucrftr 
neană efectuează un turneu de 
pregătire. Antrenorul echipei na
ționale, Victor Pițurcă, a decla
rat că știa de luni că jucătorul 
este internat și a menționat că 
vorbit cu el in fiecare zi. „Știam 
de luni că este internat și am 
vorbit cu el te fiecare zi. Nu mi-a 
spus ce are, ci doar că se simte 
rău. Joi, am vorbit din nou cu el 
și mi-am dat seama că este ceva 
serios, din moment ce 1a Faro se 
află mama și sora Ba. Suntem cu 
toții alături de el și ne , expri
măm speranța să nu fie vorba de 
ceva grav”, a afirmat Pițurcă. 
Ghioane, care fusese convocat 
pentru meciul amical cu selec
ționata Slovaciei, programat pe 
9 februarie, la Lamaca, nu se va 
prezenta luni te reunirea lotului. 
„Timpul rămas este foarte scurt 
și in calcul trebuie luați mulți 
factori. Până după-amiază voi 
decide dacă 11 voi Înlocui pe 
Ghioane", a menționat Pițurcă.

-

Suspendare minimă
Istanbul (MF) - Comisia 

de Apel a Federației Turce 
de Fotbal (TFF) a redus te o 
partidă suspendarea funda
șului echipei Samsunspor, 
Giani Kiriță, a anunțat coti
dianul Hurriyet. Kiriță a 
fost suspendat, săptămâna 
trecută, pentru trei partide, 
din cauza comportamentului 
pe care l-a avut față de Uri 
jucător al echipei adverse în 
meciul cu Gaziantepspor. în 
acea partidă din optimile de 
finală ale Cupei Turciei, Ki
riță a fost eliminat in minu
tul 95. în urma reducerii 
suspendării, fotbalistul ro
mân va putea evolua în par
tida de sâmbătă, cu Fener
bahce, din etapa a XlX-a a 
campionatului Turciei.

Corupte în campionatul belgian?
Bruxelles (MF) - Parchetul 

din Hasselt, care anchetează 
un posibil caz de corupție în 
campionatul Belgiei, a inte
rogat cinci jucători și pe fos
tul antrenor al formației 
Saint-Trond, an anunțat sur
se judiciare, citate de AFP. '

Această anchetă este urmarea 
unei plângeri depuse de FC An
vers, retrogradat în divizia se
cundă 1a finalul sezonului trecut 
Oficialii acestui club bănuiesc 
grupările Charleroi și Saint- 
Trond că s-au Înțeles pentru a 
favoriza retrogradarea formației 
FC Anvers.

Cazul a izbucnit după ce fos
tul atacant al formației FC An
vers, belgianul Patrick Goots a 
afirmat că Charleroi ar fi promis 
o primă jucătorilor de te Saint- 
Trond In cazul unei victorii în

Alin Stoica va debuta in II Calda
Talentatul jucător român va juca în Seria A pentru Siena

Siena (MF) - Mijlocașul 
echipei AC Siena, Alin Stoi
ca, a declarat, joi, la sosirea 
în Italia, că a visat să ajun
gă să joace în Serie A, a 
anunțat agenția Sports.

„Voi da tot ce pot la Siena. 
Am visat să pot ajunge să joc în 
Serie A. Pentru mine este o bu
nă oportunitate să joc în Italia. 
Fizic mă simt bine și atunci 
când antrenorul va avea nevoie 
de mine voi face tot posibilul să-mi 
ajut echipa”, a spus Stoica.

Românul a spus că preferă să 
joace mijlocaș ofensiv. „Am ju
cat pe toate posturile ca mijlo
caș, dar îl prefer pe cel ofensiv, 
în acest moment cel mai impor
tant lucru este să mă pregătesc 
bine la antrenamente”, a preci

meciul cu Anvers, pe 8 mai, în 
etapa a 33-a și penultima a cam
pionatului. Saint-Trond a câș
tigat acel meci cu scorul de 2 -1. 
iar după o săptămână FC Anvers 
a retrogradat în divizia secundă. 
Potrivit agenției belgiene Belga, 
ancheta parchetului din Hasselt 
se referă și la meciurile Saint- 
Trond - Charleroi (1 - 2, pe 28 
februarie 2004) și Charleroi- 
Westerlo (3 -1 pe 20 martie 2004). 
în cadrul anchetei au fost 
audiați doi jucători de 1a Saint- 
Trond, Dusan Belie și peter De
terge, precum și foști fotbaliști 
de la Saint-Trond, Thomas Caers 
și Desire Mbonabucya, și un fot
balist de te Anvers, Marcos Pere
ira. De asemenea, a fost audiat 
Jacky Mathijssen, antrenor al 
echipei Saint-Trond în sezonul 
trecut, în prezent te Charleroi.

zat Stoica. Jucătorul român a de
clarat că modelul său ca fotbalist 
este chiar tatăl său, Tudorel, fost 
99—...................... ...... ..........

A câștigat Cupa Campionilor 
Europeni in 1986 și a jucat 

finala cu AC Milan din 1999. 
Am avut un model tn familia 

dir care m-am inspirat.
Alin Stoica

99 
component âl formației Steaua 
București. „A câștigat Cupa Cam
pionilor Europeni în 1985 și a ju
cat finala cu AC Milan din 19C» 
Am avut un model în familie din 
care m-am inspirat. Sper să 
ajung și eu la nivelul tatălui 
meu”, a spus Stoica. întrebat da
că se gândește la echipa națio

Pasă de gol
Modena (MF) - Mijlocașul 

Bogdan Pătrașcu a dat pasa de 
gol în meciul pe care echipa 
sa, Piacenza, l-a câștigat, pe te
ren propriu, cu scorul de 1 - 0, 
în fața formației Modena, în 
etapa a XXIV-a a din Serie B. 
Pătrașcu, care a jucat tot me

Old Trafford ifI mărește capacitatea
Manchester (MF) - Clubul 

Manchester United a obținut, joi, 
de la consiliul municipal un aviz 
de construcție care va permite 
mărirea capacității stadionului 
Old Trafford, a anunțat agenția 
Press Association, citată de AFP.

Clubul va mări astfel părțile 
din nord-vest și nord-est de pe 
Old Trafford, pentru a adăuga 
7,900 de locuri te stadionul care 

nală, Stoica a spus că prioritatea 
sa este să joace bine la Stem. 
„Am 16 convocări la națională, 
dar prioritatea mea este să joc 
bine pentru Stena. Dacă totul va 
merge cum trebuie, va veni și 
convocarea la națională”, a pre
cizat jucătorul român. Alin Stoi
ca a semnat cu Siena un con
tract pe o perioada de șase luni, 
cu opțiune de prelungire pentru 
încă un sezon. Jucătorul român, 
în vârstă de 25 de ani, a evoluat 
de-a lungul carierei la formațiile 
Steaua Bu< iști 1995-1996), 
Anderlecht Brrafefibs (1996-200$ 
și EC Bruges (2002-2005). Stoic» 
și-a reziliat în această iasnS 
contractul cu FC Bruges și a 
semnat un contract eu firma ' 
impresariat GEA World.

ciul, a centrat te unicul gol 
înscris de Degano, în minutul 
65. Echipa AC Torino, cu mij
locașul Paul Codrea titular, a 
termteat te egalitate, te depla
sare, scor 0 * 0, partida cu for
mația Genoa. Jucătorul ro
mân, Paul Codrea, a evoluat 
pe toată durata întâlnirii și a 
primit un. cartonaș galben.

va trece de 1a o capacitate de 
68.100 te 76.000 de locuri. Această 
extindere, ale cărei costuri nu 
au fost dezvăluite, ar trebui să 
aducă un venit suplimentar de 
7,3 milioane de euro pe an.

Lucrările urmează să înceapă 
înainte de finalul sezonului, 
urmând să fie finalizate până 1a 
începutul următoarei ediții de 
campionat.
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„Aș dori ca devenii sa fie mândri
că sunt in Cartea recordurilor”
Mărturisește Valentin Bucur, din Deva, un maestru al miniaturilor și gravurilor

Picătura de înțelepciune

Pisica este un fost tigru, trecut prin trei 
programe de restructurare.

*•*

Clemența justiției Înseamnă injustiție.
**•

Tilda, pe lângă cei treizeci de arginți, a 
lprimit și un loc bun pe o listă electorală.

***

Întinde mâna celui căzut numai dacă ai 
forța să-l ridici.

Sfiita de crudități

Sursa noastră 
de vitamine.

Suntem in plină iarnă și 
organismul nostru are 
nevoie de vitamine. I le 
putem asigura din legume 
și fructe, consumate proas
pete. Salatele de crudități 
mențin nealterate vita
minele alimentelor.

SalatA de morcovi ei țelinâ
2-3 morcovi potriviți, o
2 mere (facultativ)

Viorica Roman
E-MAIL: viorlca.roman@informmedia.ro

Deva - în ediția 2001-2002 
a Cărții recordurilor, Se

col pentru acest lucru! Eu am 
primit o adresă de la filiala din 
Germania a cărții în care mi se

voi duce toate lucrările mele din 
12 ani de activitate.

C.L.: Cum v-ați descoperit pasiu
nea pentru miniaturi și ce

în mijaiaturi

cereau datele personale și un 
catalog cu lucrările.

deosebire de asiatici care tratea
ză coaja câteva luni încât poate 
fi lucrată și de un copil, eu folo
sesc cojile netratate. îmi ia câte 
2-3 săptămâni o lucrare. Am de
ja o colecție de 12 lucrări, am 
comenzi din Franța și Spania 
pentru ele, cât și pentru gravuri 
pe oglindă.

C.U: ta ultima vreme nu v-am 
mai văzut lucrările expuse la 
Deva. De ce?
V.B.: La Deva am avut trei ex
poziții. ultima în 2001. Am mai 
avut una în același an la Vața și 
vreo 4-5 la Academia de Poliție. 
La una dintre ele l-am cunoscut 
pe fostul ambasador al SUA, că
ruia i-am dăruit o gravură în a- 
mintirea turnurilor gemene. S-a 
întâmplat așa pentru că m-am 
bucurat de un sprijin deosebit 
din partea comisarului Gheorgbe 
Sichet și a chestorului Petru Co- 
țolan și sunt chiar membru de 
onoare al Asociației Internațio
nale a Polițiștilor. Mi-ar fi plăcut 
să primesc același ajutor și din 
pariea primarului Devei.

CwvMM Bton Care sunt 
lucrările cu care ați intrat în 
Cartea recordurilor?
Valentin Bucur: Lucrările omolo
gate sunt: bisericuța din 5000 
granule de zahăr; cărticica de 
rugăciuni, cu Tatăl nostru scris 
din 885 segmente de fir de păr; 
bobul de orez cu balama și cu 
înscrisul China, din rubine, în 
interior Și gravura Fecioarei 
Maria pe oglindă. M-a durut su
fletul că bicicleta de 7 mm n-a 
fost omologată.

satisfacții vă aduce?
V.B.: încă din copilărie mama m- 
a susținut moral și material în 
pasiunea mea. Dar am început 
să lucrez mult mai târziu. Cea 
mai mare satisfacții a mea ar fi 
ca devenii să fie mândri că un

ul dintre ei a 
ajuns
Cartea 

recordu- 
<•3 < ’k, '^U■k, r i 1 o r

Mod de preparare: Se curăță morcovii, 
țelina și merele; se dau pe râzătoare (mor
covii se pot da pe cea fină). Se sărează 
după gust, se adaugă zeamă de lămâie sau 
oțet (de preferat de mere) și se amestecă 
bine. Cine dorește ii poate pune și puțin 
piper, in final se pune ulei. Această salată 
Înlocuiește cu succes murăturile și este 
mult mat sănătoasă și mai bine tolerată 
inclusiv de persoanele suferinde.

Salată de fructe

Prieteni fermecători prin colorit și cântec
Păsările nu ar trebui să fie singure doar pentru a învăța să cânte și ... să vorbească

Mod de preparare: Merele se curăță, se 
taie in 8 părți, apoi fiecare in felii subțiri; 
la fel se procedează și cu citricele, iar ba
nanele se taie rondele. Se amestecă toate 
fructele, se adaugă miere (sau zabăr) după 
gust, eventual puțin Zahăr vanilat. Dacă 
salata de fructe nu va fi consumată de 
copii, ea poate fi aromată cu rom și i se 
poate pune puțin vin alb. Salata e mai gus
toasă după 2-3 ore de la preparare.

Viorica Roman
E-MAIL viorica.roman@informmedia.ro

Deva - Prietenilor înari
pați trebuie să le acordăm 
atenție pentru a fi și ei feri
ciți cu noi. Și în primul rând 
trebuie să le asigurăm o 
pereche, ne recomandă dr. 
Constantin Mihăilă, medic 
veterinar.

Canarii și perușii sunt 
păsările cele mai des întâlnite In 
compania oamenilor. în mediul 
lornatural ele trăiesc în colonii. 
De ăceea e egoism să ții singur, 
într-un spațiu restrâns, un canar 
ca să-l obligi să cânte. Trilul lui 
este o chemare disperată pentru 
o pereche. Lucrul acesta e vala
bil și pentru perușii (papagalii) 
ce sunt izolați pentru ă-i învăța 
să vorbească.

De obicei aceste păsări sunt 
ținute în colivii. Ar fi bine să

Din secretele bunicii
J| Aveți rufe colorate ale căror culori ies 
V la spălat? Folosiți pentru spălarea lor 
doar detergenți speciali pentru rufe co
lorate; nu amestecați în timpul spălării 
rufe divers colorate; apa de spălat să fie 
doar caldă, nu fierbinte. Totuși culoarea 
iese? Atunci puneți oțet în prima apă de 
clătit (cam o lingură la 1 litru de apă); apa 
de clătit să fie rece.
JlAți cumpărat din piață brânză telemea și 
©este prea sărată? O puteți desăra ținând- 
o o vreme in apă. Dar va fi mai gustoasă 
dacă o țineți to lapte dulce. Prin ținere în 
lapte, o bucatăde brânză uscată, mai ales 
de vacă, va fi din nou hună de mâncat.
Jl V-ați pătat hainele cu ceară? Nu încer- 
©cați s-o îndepărtați prin frecare, căci nu 
veți reuși. Luați cu lama subțire a unui 
cuțit stratul gros de la suprafața stofei, 
apoi aplicați peste pată un șervețel sau 
hârtie sugativantă și dați cu fierul de 
călcat fierbinte. încercați de mai multe ori, 
schimbând hârtia, până când pata dispare.

Ceapa și bolile de 
sezon

Deva (V.R.) - Ceapa este un 
aliment valoros și pentru pro
prietățile sale curative. între 
acestea se remarcă cele pentru 
bolile din sezonul rece.

Pentru gripă se prepară un 
macerat din 4 cepe, ținute 24 de 
ore In apă călduță. Din macerat 
se bea câte o ceașcă între mese 
și una Înainte de culcare.

în caz de bronșită și tuse, se 
taie felii două cepe care se coc 
ușor, fără apă sau grăsimi; se 
zdrobesc, se pun în tifon și se 
aplică pe piept, toată noaptea, 
fixate cu un bandaj.

Durerile reumatice se pot cal
ma cu fiertură din ceapă. Se taie
2 cepe necurățate și se fierb 10 
minute în 11 apă. Se bea câte un 
pahar dimineața, pe stomacul 
gol, și seara la culcare, timp de
3 săotămânl Cnra se reoetă de>v

V.Bu Eu nici unul. Și mă gândesc 
câți oameni își pun viața în peri- 

Un papagal solitar îh colivie.

aibă spațiu suficient pentru 
zbor, de aeeeH sunt ideale vo- 
lierele pentru cine și le permite. 
Colivia trebuie astfel așezată 
încât pasărea să fie ferită de cu- 
renți de aer, care-i pot da pro
bleme respiratorii (uneori pot 
provoca moartea păsării) și de 
surse de căldură, care-o predis- 

Așteptăm în conți-
, nuare fotografii 

‘ s haioase pentru con
curs. Cea mai reușită ■ > 

i va fi premiată cu \.r.
S'1. . . . ■ -1- v

"Nu te apropia” 
pare un avertisment 
pențru tofrușU care ar 
putea deranja... apro- 
piereațWi^ivOrit' 
acelor doi. Eroii din 
fotografie vot să infir 
me dușmănia dintre 
câine și pisică. Iar ?'?■ 
expresia „se Intoleg... -

V.B.: Nu, numai fac miniaturi, 
pentru că am lucrat mult timp 
fără lupă și am probleme cu o- 
chii. Acum lucrez în coajă de ou 
de gâscă, rață și găină. Și, spre 

pun la năpârlire. Locul unde e 
colivia trebuie să fie luminos, să 
nu se găsească în centrul a- 
tenției dar să-i dea păsării posi
bilitatea să vadă totul. Trebuie 
să se respecte ciclicitatea zi- 
noapte; acolo unde lumina se 
stinge târziu pasărea se îmbol
năvește de surmenaj sau apar 
chiar tulburări comportamentale 
(smulgerea penelor). Colivia tre
buie Să aibă vas de apă, de mân
care, una sau mai multe bare, 
oglinjoare și jucării pentru 
păsările solitare.
Îngrijire pretențioasă

Alimentația trebuie să fie di
versificată și specifică fiecărei 
specii. De bază este amestecul de 
semințe (preferabil din farmacii 
veterinare). Dar mai trebuie să 
primească fructe, salată (spălate 
și uscate înainte de servire), ou 
fiert tare și dat pe răzătoarea 
mare, brânză de vaci slabă, nisip 

¥îp]
t

(grit) pentru digestie, coji de ou 
și apă de calitate, schimbată zil
nic. Igiena coliviei se face: zilnic 
la vasele de apă și mâncare, la 
tăvița de jos, pe care se pot pune 
șervețele absorbante; săptămâ
nal se dezinfectează colivia.

Principalele tulburări sunt 
cele respiratorii datorate micro
climatului (curenți de aer), cele 
digestive, generate de mâncarea 
mucegăită, nespecifică (pâine), 
de semințele stropite cu insecti
cid (luate din piață). Năpârlirea 
se poate produce din cauza 
căldurii sau retenției oului ce dă 
peritonită.

Nesupravegheate, aceste pă
sări sunt victimele unor acciden
te la ieșirea din colivie: opărire 
(cad în oalele de pe foc), strivire 
(sunt călcate), fracturi de pi
ciorușe sau aripi (se lovesc de 
geam sau alte obiecte), intoxL 
cații (ciugulesc sau beau lucruri 
care lor le fac rău).

mailto:viorlca.roman@informmedia.ro
mailto:viorica.roman@informmedia.ro
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Poliția rutieră, la locul accidentului, 
discutând despre importanța purtării cen
turii de siguranță:

- Uitați-vă la acest om care nu a purtat 
centura: cap rupt, mațe pe parbriz, ochi în 
pomi, fără mâini...

în schimb, uitați-vă la cel care a pur
tat centura... parcă-i viu.

Soluția Integrantei din numitul precedent: B - T - F - M - PATI
NATOR - IELE - ORI - PAȘI - PLAN - DINȚI - RG - PE - COCLI - ROI 
- IE - D - BAN - NORME - O - OPTA - AL - NORI - ROTI - PARTEN
ER - IR - UE - INEL - PRETA - EGAL.

p»ecțvinu-o

i-șl StdWieiprîriui^M». 6» 
MW »l rtsca® să provo 
Vi» actMtăp de . rutină <1

nu știți de unde »* începeți, 
portantei în partea • doua a

■» cursul d«nețS,p»n$ 0 tute Bptăcutf de. ia setul dum
neavoastră, care v» Indispune pentru tot restul zttel. S-ar putea 
a* fle vorba despre o penalizare pentru întârzierea unei lu
crări importante. .......

?' ■ . țSS-.&

ăcurnuiirtâ. baoă vețLâwKn

& eâ evitați cfcatorife 

oboseiH acumutete, sunu 
wart*. Arfl W» să«I 
Ofvap mai ffawi IMnp CKHJM

pe care 0 reslmțtțl vă poate atecta pe toate planor#». 
Um n» uk rtantaMuti mrfnhutwfudl

Remedii naturale pentru ochi sănătoși
Vitaminele și mineralele naturale pot aguta la prevenirea unor afecțiuni oculare

ash Pad”s

Folosirea intensivă a cal
culatoarelor, stresul zilnic 
și modul de viață dezechili
brat determină apariția di
verselor afecțiuni oftalmo- 
logice. Vitaminele și mi
neralele naturale pot ajuta.

VITAMINA A influențează 
câmpul vizual și globii oculari. 
Lipsa ei se recunoaște prin lip
sa acomodării la vederea în lu
mina crepusculară și pierderea 
luciului corneei. Iată câteva 
surse importante de vitamina 
A: unt, gălbenuș de ou, ficat, 
ulei de pește.

VITAMINA B2 intervine in 
mecanismele care permit men
ținerea vederii. Deficiența de B2 
determină tulburări vizuale ca 
lăcrimare, senzație de mâncă- 
rime și arsură a globilor oculari, 
scăderea acuității vizuale, con
gestionarea pleoapelor. Se gă
sește în: ficat, rinichi, lapte, 
drojdie de bere, brânzeturi, orez 
nedecorticat, fulgi de ovăz, 
tărâțe de grâu, majoritatea le
gumelor.

Pentru a preîntâmpina afecțiunile ochilor, hrănfțl-vă sănătos!

VITAMINA C întărește țesu
tul conjunctiv, protejând crista
linul și menținând integritatea 
capilarelor sanguine. Persoa
nele care consumă cantități mi

ci de vitamina C pot prezenta 
o presiune intraoculară cres
cută, condiție ce poate provocă 
apariția glaucomului. De aseme
nea, bolnavii de cataractă au un

nivel scăzut de vitamina C în 
plasma sanguină. Lipsa ei 
provoacă oboseală, astenie, 
manifestări hemoragice. Vita
mina C se găsește aproape în 
toate alimentele proaspete (ci
trice, kiwi, varză, broccoli, 
ardei, măceș).

VITAMINA E încetinește 
procesul de îmbătrânire a 
celulelor datorat oxidării și este 
eficientă în prevenirea formării 
cataractei. Eâ are efecte de
osebite și în miopie. Surse na
turale de vitamina E: germeni de 
grâu, ulei vegetal, nuci, varză de 
Bruxelles, verdețuri, spanac, ce
reale integrale, ouă.

ZINCUL* influențează meta
bolismul vitaminei A și sensibi
litatea olfactivă. Deficitul de zinc 
contribuie la apariția cataractei. 
Suplimentarea cu zinc' poate 
opri pierderea progresivă a ve
derii.

El se găsește în: came, ficat, 
alimente de origine marină, ger
meni de grâu, drojdie de bere, 
semințe de dovleac, ouă.
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Vând ap. 2 camere (03) Imobile chir?! (29) Decese (75)

CUVAffiU. Mici PUBLICITATE - RECLAME / II

• apartament 2 camei es iiae^ma, ,udt, zona 
Împăratul Traian, ocwabll imediat, etaj Inter
mediar. Tel 174! 53413.

• apartaimL 2 camere, decomandat, zona OM 
Hunedoara, etaj 2, centrală termică, lavabil, 

jenmopan, terasă, preț 22300 euro, negociabil. 
• *10721/854953.

• efor apn mcnirnrre, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330084.

Imobile schimb (30)

Vând ap. 3 camere (05)
• sctemb apartament 2 camere Galați cu 
similar Deva Tel. 0745/691556.

• apartament I camere contorizat apa sl gaz, 
parchet bloc de cărămldăi geam la Mie, 
ocupabil imediat preț 750 mftoane fel. Tel. 
0745/356077.

Auto străine (37)

Familia anunță cu durere în suflet trecerea în neființă a 
celui care a fost

MOLDO VEANU GHEORGHE
un bun soț și tată. înmormântarea are loc astăzi 5 febru
arie, ora 12, de la Casa mortuară, la Cimitirul Ortodox din 
Deva. Dumnezeu să-l odihnească.

Electrocasnice (56)
Vând ap. 4 carnete 0)

• apananwit, 4 camere, 2 tefUi&lA tâfînică, 
totul nou renovat Gojdu, preț 38.000 euro. nego
ciabil. Tel. 0723/797699.

• ._ia< -mia . stare de funcționare 
VaHiant. 7S milioane lei. mașină de spălat 
Bauknerth 33 milioane tel, betonieră 113 

to. Relații tel. 0254/232225.0746/051821.

• aslșur sonorizări de calitate cu aparatură 
performantă (PC+Stație+sateliți) pentru orice 
ocazie festivă, prețuri minime. Tel. 0745/027620, 
218420.
• efectuai OMsport mărfii Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate șl volum, 
maximum 03 tone. Tel. 0740/420521.

Vând case, vile (13) Camioane, remorci (39)

• aaă,1n Batlz. poziție c ntraia, ..leali pentru 
spațiu comercial sau producție, su 140 mp, curte 
320jgp, grădină 1120 mp, preț 38000 euro, Tel.

• «M cast marecu gaz, anexe, curte, grădini 
de 1250 mp. pomi, vie, apă, curent, telefon, ta 
comuna Clugul • Alba. Tel. 221328.

• *M autoramten cu macara8 * Stone, neta- 
maMculat pifeț negociabil. Tel. 29248, 
(m772477.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Vând case de vacanta (15)
• casă de vacantă construcție «902, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băl, 3 wc, sc 180 mo, toate uflIltâȘIe, 
laclllteu HG 1307/2004 Tel. 0723/320395. :

- ■**—, ghilotine, prese hidraulice 20 ■
-fasonat fler- 

roUt tablă, 
ro.

400 sf, mașinii tadreptat -I 
beton, ferestrele moarta, 
Tel. 0724/410910,

Mobilier si interioare (47)

Vând garsoniere (19)
• wm sammra, <2 mp, etaj intermediar, 
neamenută, vedere bulevard, preț 800 
milioane Ml, negociabil. Tel. 0722^61644.
• vlnd gmeafert. Dorobanți, gresie, faianță, 
apometre, etaj 1, decomandată, preț 620 
milloanelel, negociabil. TeL 07209663,211021.

Vând terenuri (21)
• 2SU iw teren, Intravilan, la capătul străzii 
Rosettl, facBlăti apă, gaz, curent preț 12 
euro/mp, negods>ll. Tel 222178, Deva,

sl/. teren iMbmAin, ta Slmeria, perna construcții 
locutofAXlMere, depttte seri uce TIR, 
aproape de cafea ferata, (taețAB euro/mp, nego- 
ciablLTeLW41B932.
• văiadL2ha livadă de pomi fructiferi, în locali
tatea Bpribtt, preț 2 euro/mp, Ideal panta 
constable casa de vacanță, posIbHttățl racor
dare la utilități. TeL 232783,0720/19399.
■ viMt If parcele teren a 500 mp. zona 
Căprioara. Retail la teL 211124,
• vfnd UMăp teren, 40 mfs, situat ta zona 
Vulcan Deva. Tel. 0722/744403.
• vtad Aha teren, ta Deva, oentru consnuJe 
case, vedere panoramică. Td.0722/7444113.
• vandlie mp teren, ta Deva, pentru construcție 
casă, 20 m 4s, przț 15 euro/mp. Tel. 0788/313702.
• văndtem 702 mp Hunedoara, Bulturi 43, Oeto 
19% 1996, apartament 3 camere și magazin 216 
mp,-r 0722/233398. ,,
• ifeitomtatraniWe 2600 mp. militați, ideal 

_ constnioție casă. Ceangăi, preț 32 euro/mp, 
Q negociabil Tel. 0745/881619.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• efectuai epăare definitivă cu laser cu 
lumină Intens pulsată, îndepărtare riduri, 
cu toxină botultalcă, umplere riduri șl 
cu acid hialuronlc. Tel. 0742/963008.

• vMțln șl otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
07234X355/.

amailuri și lavabile pe calcu
lator, price culoare la prețuri fără concurență. 
Tel. 213520, orele 8-18.

• eMuaz transport marfă, local șl Interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzutăș cu «tendere pentru confecții L 600, l 
240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.

• vi ..taxăbucătărie400000lei,masătvpe 
role 800001 Uumlnlu+sttiă),galei«pertele 

250000 let/buc, Jaluzele, tâmpBrie din lemn. Tel. 
0722/161644,225640.

Audio-video, antene si 
instahtii satelit (49)

• pierdut ramei asigurări sănătate pe numele 
BU Ana. Se declară nul. 
aSKstesssESF’"’

• pierdut ramei asigurări sănătate pe numele 
foaneș Eleonora. Se declară nul.
• pierdut carte Identitate auto nr. A 0577332, 
eliberată ta 1241.1994, de Rut, pe numele Lupu 
Samuil. Se declară nulă.
• Nardul CK elev pe numele lancu Andrei din 
Saașu de Sus. Se declară nul.

fanți gresie, 
tcbetst parchet, 
/410910. .

• rataotmMuldn Deva, execuția domi
ciliul clientului masaj reflexogen șl de 
întreținere pentru vindecarea mal multor 
aacbuni digestive, stomac, diabet, respira
torii, circulația săngelul, ginecologie, 
sexuale, reumatism, tlroldlene, etc. Pentru 
o sănătate bună sunați la 0722/756092.

• flniule Inferioara șl exterioare, lucrări de 
construcții, faianță, gresie, parchet Tel. 222466, 
după ora 20.
• moMn iratoneta once nivel oe pregătire, 
ta Hunedoara. Tel. 749057.
• paeooor Mtotorism, execut transport în 
comodat Tel 218174,0788/250114.
•tetaierodacfez rapW șl Ieftin orice tip de 
lucrări, documente, traduc limba engleză, 
creez pagini Internet Ieftin, calitate. Tot 
0745/386097.
•finisaje Interioara șl exterioare, gresie, 
faianță șl parchet laminat Tel. 222466, după 
ora 20.

Solicitări locuri de munca 
(73)

în 11 februarie se împlinește un an de când a plecat 
dintre noi, chiar in ziua de naștere

FICAMANEA
soră, cumnată și mătușă care ne-a lăsat un gol imens în 
suflet. Nu o vom uita niciodată.

Dumnezeu z-o odihnească in pace. 
Claudiu, Valentina șl Cristian.

Se împlinesc 2 ani de când inima celui care a fost 
BARȘOI NICULAJE 

un deosebit tiu, soț și tată a încetat să mai bată. Comemo
rarea are loc astăzi 5 februarie, ora 10, la mormânt.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• vănd car din lemn, vechi <fe peste 60 ani, preț 
negociabil. Tel. 218174,237139.

• NnănsoM loc de muncă șl îmi ofer serviciile, 
ta calitate de maistru, coordonator d muncii ta 
construcții sau alte domenii de activitate. Tel.

Duron 1800 MHz, 128 DDRAM, 40 GB 
HDD, sigilat, monitor color second hand, 10 
milioane lei și Pentium 133 MHz, color, 17 GB 
HDD, 32 MB RAM, 2 milioane fel, 0722/161644, 
225640,
• cateotator Pentium i, CD-WR, monitor, 
Windows 98. Preț 1900000 tei, negociabil. TeL 
231268*

LICITAȚIE PUBUCA ZDESCHISĂ pentru

• SC Danrate Company SRL Deva, Str. 
Rândunlcii, nr. & angajează personal pentru 
munca la domiciliu, ta vederea realizării 
produselor tricotate șl croșetate. Relațl tel. 
206094, Int 25.

țe^ârecovomrer^^. Informații la 

tel. 0724/260716,0742/014985.

Tet 230.630/08.170,2Z3i80 
224.M0,

Arta, antichități, cărți,
reviste (55)

SC EUROCONSULT
SRL ARAD 
Filiala Deva 

jocietate de reorganizări 
și IkNdări Judiciara - 

.• - k* a aJ

•
 Consiliul Local al 

Orașului Hațeg

în conformitate cu Hotărârea nr. 10/2005, 
organizează, în data de 17.02.2005, ora 10,
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ pentru 

vânzarea unui autoturism marca Daewoo Esper o; 
prețul minim de vânzare de la care începe licitația este 
de 108 milioane lei. 
Informații la telefonul: 777756.

UNIUNEA 
EUROPEANA
Program firwț^rt 

pfin PHARE

GUVERNUL 
ROMÂNIEI

MlnMHrilIIntegrăril 
Europa»

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT 

SC INFOMIN SA Deva
Organizează ta DEVA:

cursuri da pregătire in domeniul tehnologiilor Informației, 
proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 
2002 Coeziune Economică șl Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane, pentru:

• personal angpjat in IMM-url;
• personal angajat ÎH întreprinderile de stat aflate tn 

proces de restructurare.
Proiectul permite accesul gratuit, egal și nedlscrlmlnstorlu 

al adtilțitor căra mi Ieșit din «totemul școlar, cu pregătire minim 
lloeală, pentru oara sunt oferite oportunități egale.

Inecrierile pentru participarea la cure au început cu data de 
26 Ianuarie 2005, la sediul SC INFDMIN SA DEVA din:

DEVA: STR.22 DECEMBRIE, NR.37A, 
TELEFOANE: 213915, 224718.

cifra dispus 
deichiiterca 

procedurii de 
faliment a 

SC EUROSIGN SRL

_______  anga^aza instala
tori, sudori Instalație autogen. Tel. 
0726/076256.

• e>|Miita«nrtifeE Alexandru Import 
Export ȘȘ. Deva, distribuitor autorizat 
perrpu Județul Hunedoara al produselor 
MM mllzia. Fax, Footmark, etc, anga- 

oomerciali. CV prin rax

Așteptăm CV - urile la fax 0254/218.963.

____ — va avea loc m oaia oe 24.O&2QO5. 
ora 10. la sediul Inspectoratului Școlar al 
Județului Hunedoara-Deva, str.G. Barițiu, 
nr.2.
Relații suplimentare la sediul școlilor sus- 
amintite, precum și la sediul ISJ Hunedoara, 
telefon 213315.

E IND SRL - MOARA DEVA

Cerința: Se oferă:
- permis de conducere categoria B - telefon mobil
- disponibilitate la deplasare în teren - salariul 10.000.000 lei net +

- experiență în vânzări procent din vânzări

Daca vrei cu adevărat ca anunțul tău să fia remarcat,mu pi A |M| M ■■■ M vrvi vu auovaiMi u« «viuiițui i«u u riw
ET1/1 ) K» K| I A / A „Ț f» I încearcă variantele speciale contra cost.
*- ■ IIZImH ■ IHX-H I ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUU

• chloecul de ilare de lângă 
Comtim;
• chloecul de ilara din etății 
de autobuz Orixont- Micro 1$
• chloecul de ilara de lângS 
Galeriile de Arts Forma;
• chioșcul de ilara de lingi 
Alimentara Dacia;
• chloecul da ilare lntenectla 
Zamfbescu - B-dul Decebal.

Anunțurile m. preiau alinta, Intra orale • șl 14 la eedlul 
mloâpiriritoiterto a ootWțwuriv)»
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Stare de urgen la Vama

Campanie împotriva guvernului
■ •

Jackson i-a interzis fostei soții, printr-un acord, să vorbească despre viața lor sexuală

0 De închiriat O viitoare mămică din 
Statele Unite a anunțat pe eBay că își 
închiriază abdomenul rotunjit ca spațiu 
publicitar.

0 Cu diamant. Actorul Ben Affleck a 
cumpărat încă un inel de logodnă, de 
data aceasta pentru Jennifer Garner.

Portul și aeroportul din Var
na au fost Închise din cauza ra
falelor de vânt cu viteze de 25 de 
metri pe secundă.

Pe parcursul nopții de joi 
spre vinei echipele regionale 
ale Agenției Guvernamentale 
pentru Protecție Civilă (SACP) 
âu salvat numeroase persoane și 
au eliberat mașinile blocate în 
troienele de zăpadă care s-au for
mat pe drumurile din regiune, 
a anunțat un oficial al institu
ției.

ansportul public nu funcți
onează la Varna din cauza maș
inilor blocate pe șosele, au anunț

at oficiali ai administrației mu
nicipale.

Școlile din localitate și din 
mai multe orașe Învecinate vor 
fi închise, în baza unei decizii a 
administrației locale.

în numeroase zonei de pe teri
toriul bulgar, traficul se desfă
șoară cu dificultate, din cauză 
ninsorilor abundente din ul 
timele zile.

Zeci de sate din regiunea £ar- 
dzali și Stars Zagora au rămas 
fără electricitate.

0 La 610 metri. Doi indieni se vor 
căsători suspendați de frânghii, dea
supra prăpastiei dintre doi munți.

pentru a cincea oară. Soția cântărețului, 
Melia, în vârstă de 29 ani, a adus pe lume 
o fetiță la un spital din Londra.

„Mama și copilul se simt foarte bine. 
Eric a asistat la naștere", a spus un agent 
de presă al cântărețului.

Eric și Melia mai au încă două fetițe, 
Julie Rose și Ella Mae, în vârstă de trei 
și respectiv doi ani. Cântărețul mai are 
o fiică de 19 ani cu fosta sa soție, Yvonne 
Kelly. El a mai avut un fiu, care a murit 
la vârsta de patru ani, căzând de pe o 
clădire foarte înaltă, în 1991.

Los Angeles (MF) - Micha
el Jackson i-a interzis fostei 
sale soții, Debbie Rowe, să 
vorbească despre viața lor 
sexuală, printr-un acord în
cheiat între cei doi în mo
mentul divorțului șt care a 
fost făcut public joi.

Interdicția este exprimată în 
acordul prin care Debbie Rowe, 
mamă a doi dintre copiii cântă
rețului, renunță la custodia aces- 
tora și primește mai multe mili
oane de dolari de la fastul ei soț. 
Acordul î fost încheiat în 1999, 
anul divorțului celor doi, arată 
site-ul thesmokinggun.com care 
publică un document juridic pri
vitor la contract.

Acesta prevede că fosta infir
mieră nu poate să vorbească des
pre „paternitatea, condiția men
tală sau fizică a lui Michael, 

Interesați de întâlnirile de gradul trei
Londra (MF) - Ministerul 

britanic al Apărării mani
festă deschidere în ceea ce 
privește ipoteza formelor de

Los Angeles (MF) - Actorul Kiefer 
Sutherland a fost nevoit să-și < nc iiese 
propria fiică, pentru că nu i-a respectat 
cererea de a păstra liniștea pe platoul de 
filmare.Fiica de 16 ani a lui Sutherland 
Sarah, lucra ca asistentă de producție pe 
platoul unde se filmează serialul „24”, în 
care joacă actorul. Când însă Kiefer și-a 
pierdut cumpătul, a dovedi că își tratează 
familia cu aceeași exigență ca pe angajați.

„Unul dintre lucrurile la care țin foarte 
mult când filmăm este să fie liniște în pla
tou. La jumătatea unei duble aud pe cine
va spunând «Se filmează!». întreb cine a 
fost și aflu că era chiar fiica mea”, a 
povestit actorul.

■ Kiefer nu s-a mulțumit cu o discuție 
' educativă ci și-a concediat fiica. „I-am 

găsit altă slujbă”, a spus el.

viață extraterestre, potrivit 
unei note interne al cărei 
conținut a fost dezvăluit joi 
de Financial Times.

Grație noii legi privind acce
sul la informație (Freedom of In
formation Act), ziarul a putut să 
procure această notă internă, 
care altfel ar fi fost confiden

Jackson cu Paris (Foto: fan) Michael cu Debbie (Foto: FAN)

eventualul consum de droguri 
sau comportamentul său sexu
al”.

Acordul mai stipulează că ma
ma „nu este autorizată să co 

țială.! cumentul dovedește că 
ministerul înregistrează atent 
declarațiile celor care susțin că 
au văzut Obiecte zburătoare nei- 
identificate în Marea Britanie, 
dar numai „pentru a determina 
dacă evenimentele descrise ar 
putea fi semnificative pentru se
curitatea țării”.

„Numai câteva asemenea 
mărturii au fost urmate de n 
chete, și nici una nu a adus 
dovezi că ar exista vreo ame
nințare”, se mai arată în docu

muhice cu cei doi copiii' Michael 
sau angajatii acestuia, decât pen
tru a organiza călăt sau pen
tru a trimite felicitări de Cră
ciun sau de ziua opiilc/ surată 

ment, care dovedește „deschi
derea” ministerului în ceea ce 
privește formele de viață ex- 
traterestre.în urmă cu două 
săptămâni, „lumini ciudate* au 
fost văzute în regiunea 1 în 
timp ce un alt martor a rapor
tat că a văzut o farfurie zbură
toare deasupra zonei Stoke-on- 
Trent, vestul Angliei.

Ministerul Apărării a re
cunoscut că aceste mărturii nu 
sunt decât o mică parte din mii
le de acest gen înregistrate. 

avocatul lui Debbie Rowe intr-un 
document datat 23 decembrie 
2004.Rowe l-a întâlnit pe cântăreț 
pe vremea când lucra ca asis
tentă la cabinetul unui chirurg 
plastic din L.A. și s-a căsătorit 
cu el în 1996. în 1997 și 1998 s-au 
născut Michael Jr. și Paris, iar 
Rowe a fost de acord, în mo
mentul divorțului, să renunțe la 
custodia lor.

în octombrie 2001 ea a cerut 
chiar unui judecător să i se retra
gă drepturile parentale asupra 
copiilor, ceea ce s-a și întâmplat, 
în februarie 2004 însă, după a- 
restarea cântărețului sub suspi
ciunea de agresiune sexuală a 
unui copil de 1: ani ea a înce
put lemersuri pentru recuper
area acestor drepturi.

Potrivit presei americane, este 
posibil ca Rowe să fie citată ca 
martor ai acuzării in pr ses.

thesmokinggun.com

