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Vremea se menține închisă, pe alocuri 
se vor semnala ninsori slabe. Spionat prin metode securiste?Fostul director al ITM Hunedoara crede că în biroul său au fost montate microfoane
dimineața la prânz seara

AWflrl, Cuvântul liber vă oferă gratuit suplimentul TV cu 32 de pagini integral color intr-un nou format.

Tiberiu Stroia, Ina JurconeDeva - în plin scandal al demisiilor, când majoritatea directorilor instituțiilor din județ acuză metodele actualului prefect de a-i înlocui, Sorin Moroz, fostul director al ITM, lansează o ipoteză care aruncă în aer scandalul demisiilor.Potrivit acestuia, au existat anumite motive pe care deo

Z Bunurile din camera unui apartament 
din Petroșani s-au transformat, ieri 

■ dimineață, în scrum din cauza unui in- 
j cendiu provocat de un scurtcircuit elec- 
k trie produs la un radiator pe ulei, 
v Pagubele materiale sunt estimate la cir

ca 160 de milioane de lei. (C.P.)

„Nu le-am pus demisia în față!”Prefectul afirmă că a folosit cea mai civilizată metodă
Legea Cameielor de ComerțDeva (M.S.) - Activitatea Camerelor de Comerț și Industrie din țară ar putea fi reglementată printr-o lege, a declarat ieri deputatul Cosmin Nicula (PSD), secretarul comisiei de politici economice, reformă și privatizare din Camera Deputaților. El a menționat că proiectul de lege ar putea apărea până la sfârșitul acestui an. în perioada următoare, membrii Comisiei de politici economice vor avea întâlniri, în județe, cu directorii și președinții camere- or de industrie și comerț pentru a pregăti proiectul de lege. Ideile din teritoriu vor fi dezbătute apoi in comisia de specialitate a Camerei Deputaților.

CUVÂNTUL LIBER

ISI Str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A
© (0254) 211275

Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu@informmedia.roDeva - Cristian Vladu și Dan Pricăjan, prefectul și subprefectul județului Hunedoara, au susținut ieri o conferință de presă pentru a-și expune părerea asupra celor ce s-au discutat în cadrul întâlnirilor cu directorii instituțiilor deconcentrate.„Tema discuțiilor cu directorii a fost cea a schimbării. LaSituația pensionarilor din județ

92.000 
recalculate până la 

sfârșitul anului 2005

6421 de dosare 
au fost deja 
recalculate

Gimnastele l-au felicitat pe BeluDeva (C.M.) - Componentele lotului olimpic de gimnastică feminină al României, aflate la Deva, au găsit un mod inedit de a-1 felicita pe antrenorul Octavian Belu, cu ocazia zilei sale de naștere. Sportivele i-au transmis, ieri, când tehnicianul a împlinit 54 de ani, o scrisoare purtând amprenta sensibilității, emoției și speranței. Pe lângă tradiționalele urări de sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, sportivele i-au urat galonatului antrenor român „multă putere pentru a trece 

camdată nu le face publice, care l-au forțat să-și dea demisia. „Iar modul în care a fost pusă problema m-a făcut să cred că în biroul meu au fost montate microfoane. Nu am făcut nimic ilegal, dar deocamdată nu am toate datele necesare cu care să probez faptul că în birou mi-au fost montate microfoane”, susține Moroz. De, asemenea, fostul director al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) a mai declarat pentru C.L că „am ac

fel cum s-a întâmplat și în 2001, trebuie să se întâmple și acum. Unii dintre șefii de direcții își vor păstra postul, însă, după cum știm, foarte puține direcții au fost depolitizate”, a declarat prefectul. „Noi am considerat că este civilizat ca acești oameni să nu fie demiși și să nu își dea demisia și am încercat să găsim o cale de mijloc. Solicitarea noastră a fost ca aceste lucruri să se producă pe cale amiabilă, mai precis ca directorii să solicite mutarea pe un alt post.
peste cele mai dificile obstacole”, în plus, scrisorea, semnată de întregul colectiv, cuprindea două strofe adaptate după poezia „Dacă” de Rudyard Kipling, versurile fiind bine alese pentru a transmite un mesaj de susținere și încurajare antrenorului care le-a călăuzit pașii pe drumul performanței. Dincolo de felicitări și urări, Cătălina Ponor, Monica Roșu și Floarea Leonida și-au exprimat speranța că Octavian Belu și Mariana Bitang vor reveni la cârma echipei naționale. / p.7 

ceptat să-mi dau demisia chiar dacă am pierdut foarte mulți bani. Asta deoarece în perioada cât am fost director am făcut mai multe cursuri în domeniu care au fost plătite cu bani de la buget. Iar conform contractului eram obligat să nu părăsesc sistemul timp de 3 ani. De aceea a trebuit să scot banii din buzunar”, susține Sorin Moroz. Contactat de C.L, prefectul de Hunedoara a precizat că „nu-1 cunosc pe fostul director al ITM. Și-a

acolo unde există posturi vacante, cu păstrarea salariului de încadrare, dar cu pierderea indemnizației de conducere. Cei mai mulți au acceptat soluția, însă, din păcate, una am discutat în birou și alta am văzut că au declarat ulterior în presă. Cei care nu vor să plece, dar și-au făcut datoria și sunt curați, vor rămâne pe post, însă cei care rămân, și se va dovedi că nu și- au făcut datoria vor fi destituiți. însă nu le-am pus demisia în față”, a mai spus Vladu. 

dat demisia înainte de numirea mea. Prin urmare, nu am nimic de-a face cu el sau cu demisia acestuia. în privința microfoanelor sau ascultatului de telefoane, nimic nu e sigur. Nu am nici măcar eu certitudinea că telefoanele mele nu sunt ascultate. Corect ar fi ca fostul director să vină și să-și susțină punctul de vedere. Din păcate, în România oamenii încă se tem. E trista realitate a sistemului în care trăim”, concluzionează el.

Cine vine după Moș?Deva (D.I.) - Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Județului, Ionel Moș, a demisionat din funcție, preferând să se întoarcă la catedră. Ca posibili înlocuitori pe această funcție ar putea fi Onișor Pîrvu (PD), Ilie Pîrvan (PD) sau Eleonora Ciucean (PD). Firește că în urma negocierilor dintre PD și PNL, pot apărea candidați surpriză pentru fotoliul de inspector școlar în județul Hunedoara.

La Beirut, femeile libaneze și ieri omagiau memoria lui Hariri, asasinat în 14 februarie.
(Foto: EPA)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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0 Front comun. Iranul șl Siria au anun
țat că vor forma uri front comun pentru 
a face față provocărilor și amenințărilor 
din exterior. Ambele țări sunt supuse 
unor presiuni intense exercitate de Sta
tele Unite, Washingtonul acuzând Tehe
ranul că dezvoltă arme nucleare.

BVIktor Orban, liderul o- 
pozlțiel conservatoare un
gare, a stârnit aplauzele 
extren el-dre te și critici le 
stângii uupă ce și-a lipit 
pe mașină un autocolant 
cu harta Marii Ungarii, a-

vând granițele de dinainte de primul răz
boi mondial. Gestul a ttânMt o dezbatere 
politică aprinsă.

Rumsfwkl, mal concesiv
Washington (MF) - Secretând american al Apărării, Donald Rumsfeld, a susținut miercuri un proiect de 42 milioane de dolari menit să amelioreze condițiile de detenție de la Guantanamo, astfel Încât acestea să corespundă Convenției de la Geneva. La baza Guantanamo se află In prezent circa 550 de persoane originare din 20 de țări, majoritatea capturate in Afganistan, In toamna anului 2001.Washingtonul consideră că acești deținuți sunt combatanți ilegali, refuzând să le confere statutul de prizonieri de război prevăzut de Convenția de la Geneva.Pentagonul a decis anul trecut să Înființeze tribunale militare excepționale care au rolul de a examiha statutul de combatanți inamici al deținuților de la Guantanamo.

St încearcă deblocarea 
crizei nordcoreeneBering (MF) - Reprezentanții american și sud-coreean la negocierile asupra programului nuclear nord-coreean au sosit ieri la Beijing, pentru consultări in vederea reluării lor.Săptămâna aceasta, Coreea de Sud a respins ideea impunerii de sancțiuni Phenianului, care a anunțat de curând că deține arme atomice și a refuzat să participe la o nouă rundă de negocieri.Statele Unite, cele două țări coreene, Japonia, China și Rusia s-au întâlnit de trei ori la Beijing, in ultimii doi ani, pentru a convinge Coreea de Nord să renunțe la ambițiile sale nucleare.

România va fi monitorizată periodicComisia Europeană o va face prin vizite, rapoarte, consultări și sisteme de avertizare timpurie concrete ce trebuie luate, a afv mat Summa, amintind importan-București (MF).- Româ
nia va fi monitorizată peri
odic de Comisia Europea
nă, prin vizite, rapoarte, 
consultări tehnice și sis
teme de avertizare tim
purie, pentru a-și rspecta 
angajamentele asumate în 
timpul negocierilor de 
aderare la UE, au anunțat 
ieri oficiali ai Guvernului 
și reprezentanți ai 
Comisiei Europene.

Negociatorul-șef al României cu UE, Leonard Orban, și reprezentanți ai ministerelor cu responsabilități în procesul de aderare stau întâlnit ieri cu directorul Direcției Generale Extindere, Timo Summa, și cu șeful Unității România a CE, Wenceslas de Lobkowicz.Monitorizarea se va concretiza la finalul anului 2005 și ă anului 2006 cu câte un raport al CE, urmând să fie analizate toate do

meniile aderării.La fel ca în cazul celorlalte zece state care au aderat la UE in 1 mai 2004, domeniile vor fi împărțite pe cartonașe - cartonașe verzi pentru progresele importante, galbene pentru întârzieri și riscuri și roșii pentru capitolele unde „nu stăm bine”, a explicat Orban.Oficialii români și cei ai Comisiei Europene au căzut de a- cord asupra listei cu măsurile

ța capitolului Justiție și Afaceri Interne, mai exact a luptei împotriva corupției, a crimei organizate, dar și a reformei administrației publice.Impresia oficialului european este că Executivul știe ce are de făcut și eBte pe drumul cel bun, dar mai sunt doar 22 de luni până la integrare și fiecare zi contează.

Chalabl, candidat(MF) - Președintele cubanez, Fidel Castro, ar putea 
fi arestat dacă, va vizita statul Chils, pentru a aduce un omagiu liderului comunist Gladys Marin. care suferă de cancer în feză terminală, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Santiago, Francisco Vidai.Responsabilul citat a fost întrebat dacă este pasibil ca organizațiile refugiațflor cubanezi să ceară arestarea lai Fidel Cutro

pentru încălcarea drepturilor o- mului. Eventuala reținere a lui Castro Ia sosirea în Chile „ar fi în concordanță cu o procedură mai recentă în istoria content porană, așa cum a fost și cazul fostului dictator Augusto Pinochet", a precizat Vidai. Părăsi] propriei țări de către un șef stat care știe că „poate fact obiectul unui mandat interna țional de arestare este o politică”. a subliniat el.

Explozie provocata
Teheran (MF) - Puternica explozie care s-a auzit, miercuri dimineața, Intr-o provincie din sudul Iranului a fost provocată controlat, in timpul unor lucrări industriale, și nu a constituit un atac străin asupra instalațiilor nucleare ale Republicii Islamice, 

a declarat o sursă oficială.Anterior, televiziunea iraniană de limbă arabă Al-AIam a relatat că o foarte puternică explozie s-a produs, miercuri dimineața, într-o zonă nelocuită din a- proplerea portului iranian Day- lam, din Golful Persic. Televiziunea cita martori oculari, potrivit cărora o aeronavă neidentificată a lansat c ’acnetă.
Răpită șl asasinataAsuncion (MF) - Cadavrul (f ) ciliei Cubas, fiica fostului preșe:* dinte al statului Paraguay, Râul Cubas, care era dată dispărută de 148 de zile, după ce a fost răpită, a fost găsit miercuri în împrejurimile orașului Asuncion, a anunțat ministrul de Interne, Nelson Mora.Oscar Latorre, Procurorul General, a acuzat membrii Partidului Pi rlei Libere (PPL. de stân ga) șt gherila FARC în legătură cu asasinatul.Corpul victimei, care era într-o stare avansată de descompu- jt nere, a fost identificat grație am-^f prentelor dentare și a fost găsit ~ într-un tunel clandestin construit într-o casă din apropiere de Asuncion, unde tânăra în vârstă de 31 ani era ținută ostatică.Râul Cubas a condus Para«_ guayul timp de șapte luni, din august 1998 până în 28 martftn 1999.

Bagdad (MF) ■ tthmed Chalabi candidează în continuare pentru funcția de premier a) Irakului din partea listei șiite, care a câștigat alegerile legislative irakiene de la 30 ianuarie, a declarat, ieri, unul dintre apro-Chalabl .

Președintele Cubei, Fidel Castra

piații săi. „Chalabi concurează pentru această funcție cu Ibrahim Jaafari, iar unele persoane consideră că primul este mai capabil să conducă țara în perioada dificilă care se anunță”, a precizat responsabilul.Marți, o candidată șiită, Janae al-Obeidi, a precizat că Jaafari a fost desemnat, luni, pentru funcția de prim-ministru.Actualul ministru de Finanțe, Adel Abdel Mahdi, membru al CSRII, și-a retras candidatura pentru a- ceastă funcție.
Cecllla(Foto: EPA)

Vanghelizarea 
liber-cugetâtorilor

'ViKEWTIN.BUDA
E-mak: smlitffttln.buda®tnformm«dla.roAnunțarea candidaturii lui Marian Vanghelie la funcția de primar general al CaDitalei este unul dintre subiectele care în aceste zile țin capul de afiș al evenimentelor naționale, Chiar. și la câteva sute de kilometri distantă’-epicentrul cutremurului mediala care Zguduie Bucureștii, nu poți să lămâi insensibil la această mișcare a PSD, pe care m-aș feri să a numesc totuși a fi una controversată. Desemnarea faritelui de mahala ser 'ru âre a-

cordurile gramaticale sunt absolut facultative „ca candidat" - cacofonia este deliberată - ilustrează fidel starea de spirit actuală în partidul recent trimis în Opoziție.Degeaba au încercat să scoată PSD din starea de leșin poștelecto- ral fracțiile cu oțet ale grupului de 
la Cluj sau odicolonul plimbat pe sub nări de diverși semidizidenți din partid, care reclamă împrospătarea aerului la sediul central. Pre

ședintele, încă în exercițiu, Adrian Năstase, își defulează frus. arile acumulate în ultimele d> uă luni descărcând încărcătoare în mistreți, în vreme ce viitorul lider pesedist - deși pare anacronic, dacă nu chiar ridicol, să legi cuvântul viitor de numele lui Ion Iliescu - are alte priorități, recte exilarea lui Bom- bonel în linia a doua a structurilor de partid. In harababura care domnește în aceste zile la PSD, nimeni nu ar trebui să se mire că Marinică Vanghelie, „care este", a fost cel pus să își rupă gâtul în confruntarea cu mult mai stilatul Adriean Videanu.Ceea ce putea să fie, până la urmă, o ocazie de revanșă a PSD, după înfrângerile electorale în serie ale anului 2004, s-a transformat într-un prilej pentru această grupare

politică de a se da în stambă. Dacă aș fi bucureștean, atitudinea partidului bicefal de a-l propune pe acest individ pentru cea mai importantă demnitate a orașului mi s-ar părea cel puțin jignitoare. Cum nu sunt și îmi sunt necunoscute resorturile care l-au propulsat pe Vanghelie chiar și până la funcția de primar de sector, situația mi se pare, și cred că nu sunt singurul, amuzantă. Ar fi o greșeală să eșuezi în seriozitate în fața procesului de vanghelizare al liber-cuge- tătorilor din subordinea lui Ion Iliescu. PSD încheie o perioadă istorică, cea în care s-a confundat cu statul, nu punând o cireașă pe tort, ci așezând un turnuleț pe construcția politică chicioasă care o reprezintă această grupare.Până la urmă, de ce nu ar pu

tea Marian întâi de Ferentari să ‘-fieprimar general al Bucureștilor? Bacă Augustus se mândrea în ultittfii sai ani de viață spunând că a găsit o Romă din cărămidă și a lăsarT,. posterității un oraș din marmură, de ce n-ar putea și Vanghelie, ă-^ cest demn urmaș al Rromei, să' preia o Capitală de chirpici și s^-i tragă măcar câteva termopane, pe ici pe colo, prin punctele esențiale, tinete mai pui că tot amărășteanul cu buletin de Bucale s-ar simți m^i bine, atunci când cere o audiență, într-o primărie tapetată cu carpete cu răpirea din serai și cerbi |a izvor, cu mileuri și bibelouri pe rșf- turi-APână la urmă, dacă stăm strâmb și judecăm drept, un Vanghelie pe post de primar general al Capitalei s-ar mula ca o mănușă pe tradiția și spiritul dâmbovițean.
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- 0 incepAnd e luni, 21 februarie DMSSF
Hunedoara activează linia telefonică de

/■«tip „ linie verde’ cu numărul
A. 0800800240 Cetățenii care doresc să 
^‘■obțină Informații privind legislația spe- 

cifică instituției, pot suna gratuit după 
' următorul program: marți și vineri între 

orele 9,00 - 17,00, luni, miercuri și joi 
. între orele 9,00 -19,00 și sâmbătă în

tre orele 9,00 -14,00. (I.J.)

- Locuitorii comunei 
Ghelar au rămas fără 

apăI. după ce o conductă de alimentare a 
înghețat și s-e.spart din cauza unui dop de 
gheață;
- Un elev de clasa a opta, din Brad, a fost 
at0ns de gât de profesorul de fizică pentru că 

a îndrăznit să iasă pe hol în timpul orei de 
religie;

duminică, 13 februarie___________________________- FC Cip pierde parti
da disputată în deplasare cu ACS 3 București. 

I Bucureștenil au condus cu 6-2;

I

luni, 14 februarie | - Conform unei sta- 
-------- *----------------------------------- tistici a CCI Hune
doara, numărul străinilor s doresc să facă 
afaceri în județ este în creștere. Din 1109 
firme străine înființate în județul nostru, 571 
sunt italiene și germane;
- Mai multi i-alanșe au blocat accesul pe dru
murile județene care fac legătura între lo
calitățile Cinciș șl Lunca Cernii, respectiv 
Boșorod și Luncani;
■ Două proxenete hunedorence, care în urmă 
cu un an au recrutat cinci tinere ce urmau să 
se prostitueze în. Austria, au fost închise;
- O noua procedură de aplicare a amenzilor pe 
link e circulație a început să fie pusă'în prac
tică

- Trei modele de Lo- 
_ gan au prețuri mai 

mari cu 100,150 de euro:

marți, 15 februarie

I
miercuri, 16 februarie

- Prefectul Cristian 
Vladu i-a convocat 

pentru discuții pe directorii și șefii serviciilor 
descentralizate. Scopul întâlnirilor l-a consti
tuit, potrivii declarațiilor precedente ale pre
fectului, oferirea șansei ca aceștia să se poată 
retrage demn din funcții, fără a fi demiși.

Mici datornici executați silit
Deva (LJ.) - Datonici există de când lune Unii mai mari, alții mai mici. Ne-am obșinuit însă să-i avem în prim plan pe cei cu datorii mari, care au secat de multe ori bugetul _ județului, și așa destul de sărac, gent datoriile. Cea mai mare Există însă și datornici mici, necunoscut, firme care au primit somații, li s-au poprit banii din bănci sau au fost executați silit pentru sume ce, comparativ cu miile de miliarde ale altora, frizează ridicolul. Potrivit Direcției pentru Finanțele Public*: Hunedosma, micii datornici au, legal, aceleași obligații că și ceilalți. „în ultimul trimestru al anului trecut și începutul aces»

I
- Gimnastele din lo
tul olimpic aflat la 
Deva l-au felicitat de 

ziua iul pe antrenorul Octavian Belu și îl roagă 
să se întoarcă la antrenamente.

joi, 17 februarie

Deva (M.T.) • Ana is ia - Locuiesc împreună cu mama :ne» care după ce a divorțat de tatăl meu (care a decedat) s-a ri căsătorit, dar nu legal, ci doat trăiește în concubinaj. Este Ir preună cu aceBt bărbat de 10 ani. însă el, deși plătește întreținerea la adresa aceasta, nu are mutația făcută. întrebarea mea este următoarea! în cazul în care mama mea ar deceda, el ar avea dreptul la o parte din casă sau la bunurile din casă, ei nefimd
Ofișbe: Muzeul de 

Etnografie și Artă Popu
lară

Deva: Expoziție perma
nentă a Secției <te Ști
ințele Naturii. Deschisă 
sâmbăta și duminica în-' 
tre orele 9 -17.

Brad: Muzeul Aurului

Sarmîzegetusa: Muzeul 
de Arheologie

Petroșani prezintă în da
ta de 19 februarie 
2005, ,ora 17.00, 
piesa "Hangița", de Car
lo Goldoni.

Bibliotecile sunt des
chise șl sâmbăta între 
orele 9 -13.

Librăria .Dtverta’, 
Uipla Shoping Center, 
et. I, Deva._______

Petroșani: Muzeul 
Mineritului

• “Memorii” de Farah 
Pahlavi, aprărută la Edi
tura Rao. Preț 326.000 
de lei. Farah Pahlavi,
soția ultimului șah al Iran

tuia am avut în executare silită nouă societăți. Cea mai mică a- torie a fost a firmei „3F Graal" SRL, cu 35.486.000 lei. La suma asta, după primele somații și popriri, societatea și-a plătit ur-sumă, între cele „mici”, a fost de 80.460.000 lei, a „Anei International” SRL. Dar, chiar și așa, încă mai avem în vizor câteva societăți din acestea nouă care și-au plătit doar parțial din obligațiile la bugetul consolidat, cum este cazul societăților „Super PET" SRL sau „Mihail Al- comprod” SRL”, precizează Mi- haela Boldor, purtător de cuvânt în cadrul DFP Hunedoara.

Deva (M.S.) - Deputatul PSD, Cosmiii Nicula, l-a acu zat ieri pe prefectul județului că i-ar fi „șantajat și Jligat” pe directorii instituțiilor descentralizate ale statului
Cosmln Nicula șăjși prezinte demisiile din funcții. Parlamenim-ul susține că uni-, directori ar fi fost obligați să demisioneze și că altora li s-ar fi sugerat acest

lucru. El le a recomandat acestora să nu plece, afirmând că și-au câștigat funcțiile prin concurs. Nicula a adăugat că e dispus să facă o interpelare parlamentară pe această temă și să solicite demisia actualului prefect. în replică, prefectul a negat afirmațiile făcute de deputatul PSD. „Dacă îmi aduc eu bine aminte, în 2001, PSD a folosit cuvântul OUT (afară). Noi nu am folosit acest cuvânt”, a spus prefectul, referindu-se la schimbările făcute acum 4 ani d 5D.

dreptul de moștenirecăsătoriți legal? (casa este pe numele mamei mele). Sau în cazul in care mama trece casa pe numele meu, cu clauză în contract, ai eu să intru în posesia casei după moartea ei. înainte de asta am dreptul să tete ceva cu casa? întreb lucrul acesta, deoarece mamei li este teamă să nu o las pe stradă, cu toate că nu sunt divergențe între noi, doar între mine și actualul său concubin.
Răspuns: Concubinajul nu conferă, cel puțin

O
în acest mo-

ment, nici un drept de moștenire. Nu aveți dreptul să faceți nimic cu casa, decât în momentul în care deveniți proprietară de drept Discutați această problem! d cu un notar.
Nota: Dacă ave# bări pe 

teme juridice, ne puteți contac
ta la numărul de telefon 2X1275 
(pentru Mihaela Tămaș), la 
adresa redacției: Str. 2 Decern 
brie, nr. 37A, et. 3, (clădirea Ce- 
promin), Deva sau, e-mail: mi
haela.tamas@informmedla.ro.

89,5
DEVA

Deva: Galeriile „Forma". 
Expoziție de artă plas
tică semnată de Grupul 
.Noima", format din

șase tineri artiști plas
tici absolvenți ai Univer
sității de Artă 
Timișoara.

ului, își dez
văluie po
vestea de 
dragoste cu 
un bărbat și 
cu o țară. To
tul înceoe ca

un basm: la 19 ani, 
Farah se căsătorește cu 
Mohammed Reza Sah 
Pahlavi, devine împără
teasă și una dintre fe
meile celebre din lume.

Hunedoara: Galeria de 
Artă. Expoziție de artă 
vestimentară aparținând
elevilor de la Liceul de 
Muzică și Arte Plastice 
„S. Toduță" Deva

Petroșani: Teatrul Dra
matic “LD.Sârbu'

Douăzeci de ani mai târz
iu, începe coșmarul: man
ifestații, revolte și ple
carea grăbită a șahului, 
deja grav bolnav, rătăcind 
fără să își găsească un 

loc de exil.
• “Secretul 
căsniciei 
fericite" de 
Zig Ztglar, 
apărată la 
Editura 
Curtea

Veche. Preț 160.000 de 
lei. Un ghid oare oferă 
sfaturi fundamentale, clar 
exprimate și practice. Ex
emple de viață, întâm
plări personale, dat și 
date științifice și ches
tionare provocatoare vă 
vor ajuta să păstrați vie 
relația de cuplu.

Magazinul Cip - Audio - 
Video - Clip, et.l, Deva, 
deschis sâmbăta între 
orele 9 - 19 și duminica 
între orele 10 - 14. 
Zece piese dintre cânte
cele de petrecere mult 
îndrăgite.

• “Aventurile lui Pluto
Nash - Omul de pe Lună"

100% dis
tracție pe 
Lună. 0 co
medie cu 
acțiune pal
pitantă în 
care Eddie 
Murphy este

actorul principal și joacă 
într-ur rol extraodlnar si
tuat în anul 2087. Pluto
este eroul principal și e 
pe ca>e să lanseza mafia 
direct pe orbită.

Magazinul Cfo Audio - 
Video - Clip, etL Deva de
schis sâmbătă între orele 
9 - :L9 și duminică între

lei lunea și 35.000 lei 
în restul zilelor.

orele 10 - HEggSQ 
14. CD-uri
pentru toate MpMMy.- 

gusturile și 
pentru toate v 
buzunarele, 
aparținând 
unor bine
cunoscute 
vedete.

Deva: Cinema .Patria". 
•„Povestea unui
rechin". Un film de ani
mație producție SUA din 
anul 2004. Regizori Bi
bo Bergheron și Vicky 
Jenson. Desenul animat 
este, bineînțeles.

încântător, amuzant, 
prin muftiplete trimiteri 
la viața new-yorkeză, 
mass-media, filme și ac
tori celebri.
Eroii poveștii au unele 
tră-sături distincte ale 
actorilor ce pun vocile. 
Will Smith (voce a lui 
Oscar), Robert De Niro 
(vocea lui Don Lino), 
Renee Zeâweger (vocea 
lui Angie), Jack Black 
(vocea lui Lenny), An
gelina Jolie (vocea lui 
Lola). Povestea de 
dragoste și finalul fericit 
întregesc acest proiect 
atât de elaborat. Perioa
da 18 - 24 februarie. 
Prețul biletului: 25.000

„Supreme Club*, Deva, b- 
dul N. Bălcescu, BL 12A 
- parter, oferă, zilnic, în
tre orele 9.00 - 2.00, 
distracție cu ruleta elec
tronică, aer condiționat și 
ventilație și cea mai 
savuroasă cafea. Rezer
vări: 0254/221220._____
„Aristocrat"- club de 
noapte în Deva, Str.- Pes
cărușului, nr.42, și Skne- 
ria, str. Gh. Doja, nr. 39. 
Tel. 004 1723121382 
„Tip Rom’- Restaurant O- 
răștie. Program artistic: 
MarțLDuminlcă la 20.00, 
cu Formația ACTIV. 
Buiger&Plzreria „Casa- 
Rustica*. Deva, Al. Tran
silvaniei, nr.7/23 și De
va, str. Horea, pl.4 par
ter. 37 sortimente de pi
zza pe vatră, tortelinii, sa
late, desert. Orar Zilnic: 
9.00 - 21.00, Duminică: 
12.00 - 21.00. Livrare 
la domiciliu cu transport 
gratuit. Comenzi: tel. 
215555.- Pizza Super 
Grand: 95.000 lei; Torte
linii cu came: 64.000 lei.

. ......2.
Sala Sporturilor Dwre: 
Sâmbătă, 19 februarie 
2005, ora 18.00. Hand
bal feminin: “Cetate” 
Deva - “Universitatea" 
Timișoara

„Chic - Șaten”. Servicii 
complete de întreținere 
și solar. Petroșani, 
Cartierul Dimitrov, Str. 9 
Mal, bl.4, sc.2, tel. 
0254/545284___________
Bazin de înot, Hune
doara. Zilnic: 10:00- 
22:0C Sâmbătă 09:00- 
13:00; 14:30-22:00. Du
minică: 09:00-14:00. 
Costuri: adult - 60.000 
lei; copii. studenți, mili
tari - 30.000 lei.

■5 '

Stațiunea straja. Accesul 
se face pe ON 66A - 11 
km din Iscroni. (Punctul 
de inters a-rțle cu șo
seaua națională. Tg. Jiu - 
Slmeria sau pe linia CFR 
■' ““-oșani - Lupenr. Acce
sul îh zona turistică se 
face cu mașina de la in
tersecția balizată din 
zona Brala, până la 
stația superioară a 
telescaunulul. Se reco
mandă lanțuri la autotu
risme sau tracțiune 4x4.
■ CsDâcitstB de oâzane 
5000 de locuri: ■ închiri
eri de schiuri; ■ dis
cotecă; ■ sală de jocuri;
■ baruri; ■ restaurante. 
Pentru practicarea spor
turilor de lamă: 6 
teleschiuri și 2 părții pen
tru copil. Se asigură asis
tență Salvemont și in
structori de schi. Tel. 
0723 291746, 0723 
635001, 0723 288073. 
Tel. Alarmare Satvamont 
0725 826668.

mailto:mihaela.tamas@informmedla.ro
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1929 -A avut loc prima transmisie de teatru ra- 
dfofonio la Radiodifuziunea .Romana_____________

IM* - Sa ngscut Andrt Bwftn, poet, teoretician 
al suprarealismulul (m, 28.0$.1966)____________ _

£•40— * muri. 8*' Luther reformau)' -W» 
MMI - bteericR luterano-protestănfe (n.

.. ■ '.............. ■■-■■■?■- .

4984 - A murit Michelangelo Buonarroti, sculp
tor, pictor, arhitect și poet, recunoscut ca tei mal 
de aeamA artist renascentist (sculpturile: .Picta’, 
.Motee', JDavkT) (n. 6.03.1475)

1954 - S-a născut aett^șl cântărețul John 
Travoita (.Pulp Ficti..;", .LruX Who s ialklng’ț

1M9 - Descoperirea celei de-a noua planete a 
sistemului solar - Pluton

■>.' << . ;'--v
alectric&Nu sunt programate Întreruperi în furnizarea energiei electrice.

fUmizar»» gazului metan in D«

Ai. Neptun, bl. 37_______________
Str. :arpati, o Hj____________
$țr. 0. Zamfirescu. bt. Ci

Str. Uvexîtor, or. 9

Soluția integramel din numă
rul precedent:
P - CAL - R - MESA - CHEL
- RATE - ABA - MUTĂRI - 
ET - CER - MELE - VAN - 
APTE - I - INELE - B - SB - 
EDENTA - ARC - TAUR - 
BLONZI - NB - AS - ATAȘA
- LICĂR - OAC - ARȚAR - IA
TA

' vcumn ml
Dispeosrat apă rece 227087

' Oiepecerat apă caldă

JIT «a® asfflse> - ■ ■

. Dispecerat

Informații CER 2127125 -

Ambulanța 961

Pentipiatl H8JL,- ,
jandarmerie 958 ■
Mîțte - ' “ ■' .

O.J.P.C. H0 214®

..^.w ,gLM--.--T-______________________________

pe cei dragi și să v8 
feslonale urgente.

_ Pr -gO mal __
f pasionam dar ii 
nor prieteni sau colaboratori.

21 mal-20 Iun.......... .......................................... ....
. iți fericit. M toată lumea vă iubețe. mai 
®0ncilia< Ifc acasă mai tandru. Con a^vă-și 
Mftați să vă exteriorizați.

21htn.-20 Iri, /_ __________ ______ ■
Trebuie să negolvați doar strictul necesM, Moi 
Wgativă suf»' WBt «S Me sacătuliwr 
• ’entru famiHe eMggtf MMI ieMMHI'

1

Mfi măi 
pinde de fe. ncerc^țî 
se spune și evitați col

■
 Devenit! confidentul unei persoane Mte 

complice Ta .activitățile’ mai P^rMeg 
acestuia. Primiți vești de la rude.

790 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
W kgenția 2 feră un sfert
920 Ond minute de cul

tură. Emisiune cultu
rală

930 Tetehcpping
1090 Avanpremieră
IftIO Doctor Becker 
1190 Portul nfaofelor 
11S5 Eurn-Otsnecer1290 G^ntat100%

1390 Spectacolul lunii 
1330 Desene animate Yu -

EJGi-Oh
1490 JunaM TVR Sport Me

teo '
1430 Teleshopping 

1590 Trtruna partidelor par- 
hmentare

1530 România peltică 
1690 Coma, Corina (come-

Qdfe.SU A. 1994) Cu: 

Whoopi Goldberg, Joan 

Cusack, Don Ameche. 
Manny Singer nu își 
poate găsi liniștea după 

moartea soției.
1895 Interes general 
1850 Sperențe tiring
1990 JumaU TVR. Sport 

Sport

ts (dramă, coprod., 
1977) Cu: Richard Btrr- 

■ "«ton, Peter Firth, Colin 
'■:? Blakely. Psihiatrul Mart

in Dysart cercetează 
'■ . motivele pentru care 

■, bizarul adolescent Alan 
Strang fiul unic ai unei 
credincioase {amilii de 

. englezi, a comis o serie 

de atrocități împotriva 
I cailor dintr-o herghelie.

Întâlnirile cu tânărul con

stituie pentru psihiatru 

o adevărată provocare.

290 Ond minute de cuhură
2.10 FeTrchy2.10Fe#dly 
390 JurnalTVR

; 790 Știrile ProTV
Ce se-ntâmplă, 
doctore ?

9.10 Omul care aduce

B cartea. Cu: Dan C.
Mihăilescu

9:15 Tânăr și
0 neânștit Cu: Eric Brae- 

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 

Davidson 
1030 Doctoral
0 de suflete 

11:45 Zămbete 
țntr-o Dastilă 

139( .die Pro TV 
; 13:45 inț li lui

B Charlie
(reluare)

1690 Tânăr și neliniștit
Q Cu: Eric Braeden, Jo

shua Morrow, Laureen 

Bell, Doug Davidson, 

Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 

Thomas Scott 
1790 Știrile Pro TV 

17115 Teo
Cu Teo Trandafir 

1990 Știrile ProTV. Sport. 

Vremea

£0:15 Stăpânul inelelor
O Frăpa inelului (aven

tură fantastică, SUA

2000) Cu: Elijah Wood, 
Sean Astin, Billy Boyd, 
Viggo Mortensen.

•' Tolkien a scris mai de
mult povestea hobbitu- 
lui Bilbo Baggins, fcte 

4 acum rândul vărului 
' său, Frodo Baggins să 

. demonstreze că hobbi- 
ții pot fi creaturi naive 
și mici de stat dar pot 
face față celor mai 
primejdiâose încercări.

Ott5 f Metroul (thriller, 

(3 Franța, 1985) Cu: 
Christopher Lambert, 
Isabelle Adjani, Jean- 
Hugues, Fred este un 

spărgător de seifuri, 
nevoit să se refugieze 
în canalele Metro-ului

630 In gura presei

790 Obervator. Cu: Sanda 
Nicola

890 Canalul 
c știri 

1090 In gura presei 

1190 Concurs 
interactiv 

12:00 Sue Thomas 

1390 Observator. Cu: Simona 

Gheorghe 

13:45 Vârsta
Q inocenței (dramă, SUA 

1993)
1690 Observator 
16:45 Vwere- 

» A trăi cu pasiune 
(Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Gluditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur

17:45 9595 - Te învață ce să 
fad

18:55 Sport. Meteo 

19:00 Observator.
Sport. Meteo. 
Cu: Alessandra 

Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20:15 0 lume pierdută: 
ra Jurassic Park (SF, SUA, 

1997) Partea a ll-a Cu: 
Jeff Goldblum, Ju
lianne Moore, Pete 
Postlethwaite, Arliss 

Howard. Au trecut pa
tru ani de la încer
carea nereușită de a 
crea un parc populat 
cu dinozauri pe Insula 
Nublâr.

22:45 Valul ucigaș (dramă,
13 SUA 1995) Cu: Denzel 

Washington, Gene 

Hackman, Matt Craven. 
Valul ucigaș e povestea 
confruntării dintre doi 
ofițeri aflați pe un sub
marin la side de metri 
sub apă. Războiul psi
hologic se dovedește a 

■ fi un lăzboi la felde dur 

ca oricare altul.
030 Sue Thomas 
130 Concurs Interactiv 
230 Călătorie in timp

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

690 Iubirea mea, păcatul 
pi (reluare)

790 Pădurea blestemată 
8:15 Rubi (reluare) 

10:15 Extravaganța Anastasia 

B (reluare)
1130 Șapte femei (reluare) 
1230 ugerul nopții 
13:15 Răzbunarea
14:15 Pisica săfoatică. Cu:

B Marlene Favela, Mario 
Gmarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana Ro- 
driguez

1530 Iubirea mea, păcatul
B (reluare)

16(30 Pădurea blestemată 

1720 Rețeta de acasă 
1730 Poveștiri adevărate -• 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

17:55 Vremea de acasa
1890 Gitanas. Cu: Saul 
g Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cantona

2090 Numai iubirea. Cu: Co- 
0 rina Dănilă, Alexandru 

Papadopol, Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu, 
lurie Darie, Anca Pan- 
drea, Vlad Rădescu, To
re Vasilescu

21:15 Minciuna Primul 
0 episod Cu: Kate del 

to. Castillo, Guy Ecker, Kar- 
' > la Alvarez, Salvador 

Pineda, Rosa Maria ; 
Bianchi

2330 Extravaganta Anasta- 
0sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 

, Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

$45 Răzbunarea
130 Poveștiri adevărate 
290 Mieica <fe Acasă 
490 hdrăgastește-mă tte 

tine (reluare)

730 Desene animate 
890 Teleshopping 

830 CeZAR șl Tipar 
990 Rebeli' (reluare)

1090 Tonomatul DP 2. Emi
siune de divertisment cu 
știri din lumea muzicală) 

invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prinSMS

1130 Ond minute de cultură 

11:45 Pasiuni 
12:40 EQRO Dispecer
12^5 Oltenești fa TVR 2

Magazin informativ
1330 Teleshopping
1490 Desene animate Nemu

ritorul
1430 Colegiul dudățenflor
15:00 împreună în Europa

Magazin interstate 
: 1690 Lecția de privit

1630 Ond mințite de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport 
1790 Rebelii
17:55 Euro Dispecer
1890 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Ond minute de cultură 
1830 Auto dub
19:00 Marfa Bonita

20:00 Dragul de Raymond
0 Ray Baron, un jurnalist 

de sport, locuiește cu 
soția, fiica de 12 ani și 
gemenii de 8 ani în 
Long Island.

2030 tn țara faraonilor 

2190 NBA Action
2130 Jurnal TVR Sport Metec 
2290 Jurnalul Etnnews pen

tru România
22:15 D'ateLu* Mitică Te 

, strâng de gât de drag! - 
Zamfira Stana din 

Buzău a ajuns pe dra
muri după ce soțul ei, 
fost mecanic de loco
motivă, a decedat iar 

copiii s-au repezit să in
tre în posesia averii 
familiei.

23:15 Alternativ TV 

MS Dragul de Raymond 
1145 Portul (SF, SUA 1994) 
QCu: Nicole Stoffman, 

Michael Eluke, Mark 

Critch, Henry Czemy

730 Viteză maximă 
755 Sport cu Florentina 
890 Teleshopping 
830 Ed 

930 Dragoste și putere 
1090 Kensky Show 
10:55 Cfip Art

! 1190 Monica 
1290 Sport, dietă și o vedetă 

1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 

1425 Ed 
1525 Dragoste și putere 
15:50 Camera de râs 

1630 Trăsniți în NAT.O. 
16:50 Kensky Show 

1890 Focus. Sport. Meteo.
Cti: Cristina Jopescu 

1990 Monica. Prezintă Moni
ca Puiu. Un talk-show 

care va prezenta situații 
conflictuale, realiste în 

care se poate regăsi 
orice om obișnuit. Scop
ul este acela de a vedea 

cum reacționează invi
tații în situații similare 
celor cu care s-a con
fruntat sau se confruntă 
auditoriul.

2SsOO Senjnio Show - talk 

show de divertisment 

2190 Ce vor fetele Cu: An
dreea Raicu

* 2390 Un vampir In Brooklyn 
Q(axnedte, SUA 1995) 

Cu: Eddie Murphy, An
gela Bassett, Allen 

Payne, Kadeem Hartfi- 
’ son. Eddie Murphy 
‘ joacă în acest film roiul 

vampirului Maximillran 

,s V care ajunge în Brooklyn 
la bordul unui vas ticsit 
de oameni care sunt 
uciși până la unul într- 
un mod foarte brutal. 
Unul dintre cadavre 

seamănă foarte bine cu 
Tita (Angela Bassett), 

l unul dintre detectivii 
. însărcinați să se ocupe 

de acest caz extrem de 
ciudat. Maximillian este 
unicul supraviețuitor ăl 
unei rase de vampiri 

190 Focus

890 Vânătorul de dinozauri 
: Q (Aventuri, Canada,

2000)
935 veu ™ lywooa: 

Rene ?
1095 Hunter (Acțiune, SUA 

02003)
1135 Anthony Minghefla vs. 

Cold Mountain
11:50 Lara Croft Tomb

13 Raider (Acțiune, SUA

2001)
1335 Nu e vina noastră I

0 (Dramă, Italia, 2003) 

1535 Ușuraticul (Comedie, 

i i SUA 2001)
1735 Joey Episodul 7: Joey și 
0 soțul

1890 RFK (Dramă, SUA
02002)

1930 Cinema, dnema, cine- 
ma Eoisodul 8

2tt00 Hllff Epiardul 3: La pe- 
0 trecere

2190 Huff Episodul 4: Con
trolul

2290 Vineri, ta Ajun de
Q Crădun (Comedie, SUA

2002)
2325 Vanilia Sky (Dramă,

Q SUA 2001)

1:40 Totul despre sex Epise-
0 dul 94: O americancă la 

Paris 2 Cu: Sarah Jessi

ca 
Parker

EUROSPORT
i 9:30 Reluare Raliuri 9:45 Relua

re Raliuri: 10:45 Rezumat Fot
bal de sală: Campionatul Eu
ropean, la Ostrava 11:45 Live 

combinata nordică 14:00 Live 
Biatlon 14:45 Reluare Fotbal: 

15:45 Live Combinata Nordică: 
Campionatele Mondiale, la 0- 
berstdorf, Germania Schi fond, 
15 km 16:45 Live Fotbalde sală 

18:00 Live Sărituri cu Schiurile 
19:30 Live Fotbal de sală: Cam
pionatul European, la Ostrava, 
Cehia 21:00 Live Atletism: Con
cursul de sală de la Birmingham 

23:00 Live Snooker 0:45 Repor

taje Sporturi extreme 1:15 Re
portaje Știri 1:30 Reluare Cel 
mai puternic om

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator.

TELE 7 DEVA
0990-11.00 Reluarea emisi

unilor de joi
20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedo- 

reană
21.00 Publicitate
2105 Week-end TELE 7
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).

HALLMARK

12.15 Mistere» pănntelui 
I ownng (seriaij

1300 Fiicele lui McLeod 
(serial) (SUA 2001) 

1400 Film artistic
19.15 Film artistic 
2100 Fiicele lui McLeod*

(aventură, Australia, 
2001)

22.00 Brigada de poliție (seri
al, SUA 2001)

23.00 Jordan

DISCOVERY
1300 îh căutarea altor pla

nete
1400 Mari preolese
1500 Păianjenii 
1600 Femeie lui Hitler, 

Winified Wagner- 
Muza

17.00 Istorii neduddate, In 

bunkeral tai Hitler 

1800 Aventuri fe pescuit cu 

Rex Hunter, Insulele 
Vemon/Bibanul creștat

1830 JohnWilsoni^n Hferi 

cu undița, KWm’ 
1900 Mașini extreme, Super- 

3\Âodns
2000 Vânătorii de mituri 

(2100 Planeta dinozaurilor. 
Călătoria kii Pată Albă 

2200 Mașini la superlativ 

23.00 Curse
00.00 Motociclete americane 

$ 0100 Dosarele FBI

Qdfe.SU
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El Cete cinci burse organizate de AJOFM 
Hunedoara vor debuta la 18 martie, pen
tru femei, a doua este programată pen
tru 15 aprilie, ca „Butea generală a 
locurilor de muncă”. Pentru rroml, bursa 
va fi organizată în 13 mai, iar în 17 iunie 
va avea loc „Bursa locurilor de muncă pen
tru persoanele cu dlzabllltățl”. Ultima pro
gramată este „Bursa locurilor de muncă 
pentru absolvenți”, la 23 septembrie. (I.J.)

Maraton pentru gunoiPetroșani (I.J.) - Locuitorii străzilor Primăverii și Șurianu din Petroșani, dar și vecinii lor din blocuri situate aproape de piață și-au făcut un obicei să arunce gunoiul in centrul orașului. Nu oriunde, ci chiar in centru. Gunoiul, care se ridică abia de două ori pe săptămână, a devenit o sursă de infecție pentru locatarii de aici. Nu lipsa de educație a oamenilor este problema, ci faptul că nu mai există alte containere. Astfel, petroșănenii sunt nevoiți să străbată chiar jumătate de kilometru doar pentru a arunca gunoiul. Aceasta nu este singura zonă din municipiu cu probleme. „Nu este vina noastră, a conducerii prii ‘-’e A- ceasta, pentru că în trecut spațiile destinate ghenelor de gunoi au devenit garaje pentru autovehicule, Iar spațiul dintre blocuri s-a redus considerabil.

Reduceri doar la magazinele mari

I

I-

Clara PÂs
E-MML: clara.pasWnfbnnmetlla.ro

Euro, romanii șl 
exf>ortatorli

Petroșani (I.J.) - Reducerile de prețuri anunțate în perioada legală de soldare (15 ianuarie - 15 aprilie) sunt doar o glumă bună pentru comercianții petro- șăneni.Practica soldurilor este foarte des utilizată in străinătate, iar in perioada lichidării de stocuri marile centre comerciale Înregistrează vânzări record, pentru că ceea ce pierd prin reducerea prețului câștigă din creșterea cifrei vânzărilor.La Petroșani, ca peste tot, soldărHs ae fac la îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte electro- casnice și la produse de patiserie.Cși mulți comercianți din Valea Jiului insă au afaceri

mici și nu-și permit reducerea de prețuri.Pe de altă parte, nici magazine ale unor firme de renume nu există, așa că trebuie să dai cu tunul să vezi un magazin care și-a soldat marfa.„Cele mai multe magazine practică adaosul comercial de 100%, iar in momentul tn care reduc prețul este firesc că tot sunt in câștig. Insă tn Vale oamenii sunt foarte săraci. Este cutremurător că se așteaptă reduceri de prețuri la secondhand, fiindcă omul trebuie să se Îmbrace cu ceva. Reducerile la noi sunt mai mici decât in orașele mari ale județului", precizează Ioan Gârjbb, patron magazin îmbrăcăminte.

Ce înseamnă marglnallzat socialDeva (I. J.) - Potrivit Monei Atodiresei, purtător de cuvânt in cadrul Direcției de Muncă și Solidaritate Socială Hunedoara, mărginalizate social sunt considerate persoanele care beneficiază de ajutor financiar pentru că veniturile lor sunt mai mici decât suma reprezentând venitul minim garantat.Conform Legii venitului minim garantat, persoana beneficiază de ajutor financiar și dacă veniturile familiei sale sunt mai mici decât venitul minim garantat.în plus, persoana din a- ceastă categorie trebuie să se

afle în cel puțin două situații: nu are loc de muncă, nu are locuință (in proprietate sau in folosință), locuiește in condiții improprii, are unul sau mai mulți copii in întreținere sau face parte dintr-o familie.cu mai multi copii in întreținere, este persoană vârstnică, fără susținători legali, este încadrată in categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate, are în întreținere o persoană încadrată in categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate de gradul I sau II sau a executat o pedeapsă privativă de libertate.
Bulibășeala petrecută în ultimele zile pe piața valutară i-a făcut pe unii dintre exportatorii români să se gândească serios la viitorul afacerilor lor.Devalorizarea monedei europene (ca să vezi, am ajuns să vorbim și de căderea regelui!) a pricinuit, după spusele celor care efectuează operațiuni comerciale de export, pagube financiare acestui sector de activitate. Reprezentanții BNR spuneau mai ieri că leul se va aprecia serios, pentru ca ulterior să intre din nou în ring și să ne facă nervii armonică! îngrijorarea exportatorilor nu este nici pe departe neîntemeiată, în condițiile în care există zvonuri conform cărora fluctuațiile valutare au ca sursă, oeloc de neglijat, acel un miliard de euro aruncați de speculatori pe piață. Dar cine sunt speculatorii care ne dau fiori? „A... vin din afara țării!”, vin să adauge aceleași surse! Să fim serioși, jocurile se fac la București! Asta am învățat-o de mult timp. Pentru că altfel cum am avea atâția milionari în valută, adesea apăruți din neant. Se știe că bursa și variația cursului valutar au născut miliardari! Dar în calcul intră doar aceia care au informația potrivită, la timpul potrivit. Și cine furnizează informația face și jocurile! Deci, ați înțeles! Suntem prea mici pentru o politică așa de mare în epoca lui ...euro!

Denumire societate 
DISCO BAR SRL 
C&CĂTORIE AGR SRL *

Localitate

casier 
coafta 
cofetar

Adresa_________
PASAJ PARÎNGU 
ARDEALULUI, 1

BANCA TRANSILVANIA DEVA 22 DECEMBRIE, 42
AJHS & CRISTIANA SF PETROȘANI - ■ iKfl .iv'4
MIRPROP SRL DEVA DOROBANȚILOR, 30
ALPEL TRADING SRL «am

MARPO MANUF 0RĂȘT1E PRICAZULUI, 70
CO0P. HAȚEGANA HAȚEG UZINEI, 3
VISION SRL DEVA SÎNTUHALM, 31A

< ■ ' MM MOPh 6
MEROPA SA HUNEDOARA TRAIAN, 9
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confectioner articole din piele șl înlocuitori
confecționer-asamblor articole din lemn

confecționer-asamblor articole din textile 20 
confecționer-asamblor articole din texWe 9y,

confecționer-asamblor articole din textile 10
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a României în data de 18 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 38.026 29.111 55.030 24.553 156 -

Cu«ul valutar onMM JftȘtetfc bh Deva In 1« februarie 2005 4.-'' Oft

valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
C V -G ■ V ' ©■’ V 0' . . ' ' v ' c-'-" y ■

BancPost 38.000- 39.000 29.000 30.000 54.000 55.000 24.000 25.000 144 155»
BRD 36.750 38.250 28.050 29.380 52.950 55.560 23.610 24.830 145 160
Banca Transilvania 37.750 38.500 28.956 29.706 54.615 55.615 23.422 23.972 147 151
Raiffeisen Bank 37.200 38.600 28.400 29.900 53.300 55.900 23.720 25.030 142 158

Cursul valutar practicat de casele 1» schimbvalutar din Deva'.
Star Exchange • 37.000 37.800 28.000 29.000 51.000 54.500 22.500 24.000 140 150
Herdan Exchange 37.000 37.800 28.000 28.800 53.000 55.000 23.000 25.000 150 155

Societatea n ccț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETRQM - - 4500 0
2. SIFIBANAT-CRIȘANA 15.200 *483
3. TLV li.500
Ord - 52.»

5, IMPACT oprit -8,18
6. AZOMUREȘ 5.» 0
7. ANTIBIOTICS 1AS1 '7.450 -3,25

- 8; R0MPErh0L ^ MS

RAFINARE (RRC)
9. HABER ■3.®
10. BCCARPATiCA
11. DECEBAL 210 -12,50
RmWM rwtastâ d» 3VM « RNWEST SA DE
VA, bdulDaMM, bLR, portar (MM* QUASAR),
taL! 221277.

... 7„

Bani pentru mașini 
vechiBucurești (C.P.) - Plenul Senatului a aprobat, ieri, proiectul de lege referitor la înnoirea parcului național auto. Acesta prevede predarea spre casare a oricărui tip de autoturism mai vechi de 12 ani, în schimbul sumei de 30 milioane de lei, constituită ca avans pentru achiziționarea unei mașini noi. Avansul pentru o mașină nouă poate fi dat oricărui producător, importator sau furnizor de autoturisme, înscris in program. Proprietarul unei mașini uzate trebuie să cumpere noul vehicul de la un producător autorizat și să predea mașina veche, spre casare, unei firme autorizate. Banii-se dau o singură dată.

PROBLEME DE PO 11.\ IA
ERECTÎE SLABA. 1XC( AIPLETĂ 
E.JACI H ARE PRECOCE

Clinica ()\ tratează 
folos in ti cele mai 
moderne metode:

clara.pasWnfbnnmetlla.ro
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0 într-un local din Petroșani, Moisa V., 
de 47 de ani. din localitate, a fost aga
sat de doi indivizi, provucându-i leziuni 
care au necesitat 12 zile de îngrijiri me
dicale. Polițiștii au stabilit că bătăușii 
sunt Nicolae Ș., 34 de ani, și Marian Ș., 
17 ani, ambii din Petroșani. (V.N.)

0 Pentru, că nu a adaptat viteza la con
dițiile de drum umed, Borin B., 24 de 
ani, din Hunedoara, a pierdut controlul 
volanului și s-a răsturnat cu autoturismul 
într-un șanț. Toată treaba s-a petrecut 
pe DJ 687, între Deva și Hunedoara. 
Șoferul și o pasageră au fost răniți. (V.N.)

0 în urma unei acțiuni a polițiștilor de
veni a fost depistată și Sabina Clbian, 
din Deva, care aFe de executat închisoare 
pentru săvârșirea infracțiunii de lovire 
și alte violențe. Acum se află în arestul 
IPJ Hunedoara. (V.N.)

UJriUWNKtER,

nu cele

Orice s-ar spune, pe fostul ministru al Agriculturii, llîe Sârbu, îl paște mereu ghinionul. Anul trecut, spre exemplu, în timp ce se afla la vânătoare cu Adrian, primul vânător al țării, a fost împușcat tocmai acolo unde Năstase ne-a trimis pe toți la numărat. E adevărat că treaba asta era să-i aducă ministrului agriculturii unele avantaje. Și asta, deoarece medicii au susținut că, în urma accidentului, Sârbu simte din timp modificările de vreme. Geea ce pentru un măi mare peste agricultura țării era un avantaj. Din păcate, vântul schimbării, pe care ministrul nu l-a simțit, l-a dat jos de pe fotoliul ministerial.Acum aflăm că pe capul fostului ministru a căzut alt scandal. Tipa aia din Timișoara acuzată de proxenetism strigă în gura mare că llie Sârbu ar fi intervenit pe lângă judecători ca ea să primească pedeapsa maximă. Și toate astea pentru că ea l-ar fi lăsat pe fostul ministru fără o parte din avere. Și asta nu este tot. Ilie Sârbu se vede obligat să-l dea în judecată pe cel care i-a ocupat fotoliul. Și asta din cauză că actualul ministru l-a lăsat pe mustăciosul de Țiriac fără terenul de vânătoare de la Bale.□i când te gândești că totul a pornit de la o alică invidioasă, rătăcită pe undeva printre picioarele fostului ministru!

Este corupt și când spun acest lucru nu mă refer doar la problema care s-a ivit acum în legătură cu achiziționarea casei din București. Nu am avut niciodată încredere în el și acum mi-a confirmat bănuielile.
AmonimRș
Deva

•a ir ă abțin să afirm că 
1Y1 ar fi sau nu corupt pentru că nu cunosc toate detaliile acestei „afaceri”. Având în vedere părerea generală a oamenilor, înclin să cred că este un om onest și încă putem avea încredere în el.
Viorel Bodor, 
Deva

Nu este corupt. Am văzut interviurile și toate discuțiile cai» au fost generate de așa-zisa achiziționare ilegală a casei pe timpul cât era primar general. Opoziția de astăzi nu știe ce să mai facă pentru a distrage atenția.
Carmen Szauxi, 
Deva

f

Nu cred că este corupt. Ar trebui să ne uităm la sondajdade opinie în care Traten Băsescu este fruntaș in ceea ce privește popularitatea de care se bucură în rândul românilor și încrederea pe care o au în el.
Anonim, 
Deva

Legea la noi în România este făcută ta Așa âii inS«U să pftaU fi/tap- W. SedaiMfa- Băsescu este corupt, x Cred că aici este un întreg joc de interese în care sunt angrenate fos ta putere și personaje din lumea interlopă.
Maria Biro, 
Deva

Razie la PetrilaPetrila (V.N.) - în zona Exploatării Miniere Petrila, s-a organizat recent o razie la care au participat 18 polițiști din localitate. Au fost efectuate verificări în incinta a două unități miniere (Petrila și Lonea), privind modul de executare a sarcinilor de serviciu de către paznici și a depistării persoanelor care pătrund ilegal în incintă. S-a acționat, de asemenea, în cartierele 8 Martie și Parîngului pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale. în mai multe cazuri au fost aplicate amenzi de milioane de lei.în cartierul 22 Decembrie și strada Republicii s-a acționat pe linia persoanelor incluse în cercuri de bănuiți in dosare penale cu „autori necunoscuți”- între alții, a fost depistat și Marius P., de 19 ani, din Petrila, care, fiind sub influența alcoolului, a distrus mai multe bunuri dintr-un Im® din localitate.

Investiții în ’/alePetroșani (V.N.) - Proiectul de reabilitare a sistemului de ter- moficare din Valea Jiului și-a finalizat cea mal importantă etapă. în prezența domnilor loan Codruț Sereș, ministrul Economiei și Comerțului, Naotoshi Sugiuchi, ambasadorul Japoniei în România, și Ovidiu Pop, directorul general al S.C. Termoelectrica S.A., la grupul CET 4 Paroșeni s-a montat cea mai sensibilă piesă: tamburul pentru cazanul de încălzire, în greutate de 96 de tone, capabil să suporte un regim termic extrem de ridicat. Ca urmare a acestui fapt, întreaga zonă a Văii Jiului va beneficia, începând cu iunie 2006, de căldură, apă caldă și energie electrică.Actuala etapă a proiectului a fost posibilă ca urmare a colaborării tehnice și financiare dintre Termoelectrica S.A., consorțiul japonez ITOCHU-HITACHI-TO- SHIBA CORPORATION și BNP Paribas.

i.
*• i

IACUWffl#. ȘI CÂȘTIGI ÎN FIECARE 5$ 'REfl
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 în ziar.
• Depune plicul in urnei ipeciale 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 are loc marți, 22 februarie 2005, al sediul redacției Cuvân
tul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publicate in pa^nde ediției de miercuri.• 3 premii x

1.000.000 lei

Nume ...... 
Prenume ____
Adresă . . . . . 
’alrfo1 . . . .

TALON DE CONCURS - 18 februarie 2005

Informații suplimentare se pot abține la telefon 0254-211.275.
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SPORT

4tS Echipa Dinamo a câștigat, miercuri, 
bu scorul de 2-0, partida amicală dis
putată în compania formației MSK Zili- 
na, în cadrul turneului de pregătire din 
Antalya, informează site-ul oficial al 
grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare. 
Golurile formației Dinamo au fost înscrise 
de Claudiu Niculescu, în minutele 63 și 
66, ultimul din penalti. (C.M.) '

0 Servette Geneva și-a retras apelul de- 
pus la Tribunalul din Geneva pentru a- 
Jiularea deciziei de declarare a falimen
tului, după ce un grup de investitori 
Sirieni a renunțat la achiziționarea clubu
lui elvețian. „Servette este definitiv în fa- 
Jlment. Investitorii din Orientul Mijlociu 
nu vor mai veni la club. Echipa Servette 
Va fi retrasă astfel din campionat și va 
părăsi pentru prima oară elita după 115 
ani de Istorie glorioasă”, se arată într- 
un comunicat dat publicității pe site-ul 
oficial al grupării elvețiene. (C.M.)

Gimnastele de la Deva nu au uitat de aniversarea antrenorului Octavian Belu, fellcltandu l șl transmlțându-l să revină la iot.

Gimnastele l-au felicitat pe BeluSportivele și-au amintit de aniversările de la Deva, sperând ca antrenorul să revină la lot
din mal in inlk

Hunedoara (C.M.) - Site-ul Federației |Române de Automobilism a prezentat ca "tendarul oficial al Campionatului Național 3e Automobilism pentru, anul 2005. Cea de- a șasea ediție a Raliului Hunedoarei nu va mai avea loc la finalul lunii mai cum s- au derulat primele cinci ediții, ci se va derula în perioada 1-3 iulie. Raliul Hunedoarei se desfășoară în totalitate pe asfalt, cu probe special variate, fiind apreciat drept o cursă tehhidl și de viteză- Ete- pa de la Hunedoara este considerată una dintre cele mai rapide din tară. Pentru participarea la ediția 2005 a Campionatului Național de Raliuri s-au înscris până acum 154 de piloți și copifoți, 26 de cluburi și 90 de arbitri; Printre echipajele care au trimis adeziuni la FRA se regăsesc și două echipaje hunedorene: Mihai Leu - Ciprian Solomon (Clubul Sportiv Hyunoa' Hally Team) și Valentin Banciu - Lucian Budai (VB Motor Sport). Prima etapă a Campionatului Național de .Raliuri 2005 se va desfășura în prima zi a lunii aprilie și va «conta pentru Raliul Brașovului.

ClPRIAN MARINUț
EMAIL: clprian.marlnut9lnfonnmBCIia.ro

Deva - Componentele lotu
lui olimpic de gimnastică 
feminină al României, aflate 
la Deva, au găsit un mod

încearcă să-și susțină moral antrenorul.Tripla campioană olimpică, Cătălina Ponor, a declarat că ea și colegele sale îl așteaptă pe antrenorul Octavian Belu să se întoarcă la conducerea lotului
ropeană și olimpică Monica Roșu a declarat că speră ca antrenorii Octavian Belu și Mariana Bitang să revină la centrul olimpic din Deva „cât mai curând”. Mesajul a fost continuat de Floarea Leoni

da, vicecampioană mondială cu echipa. „Ne este dor de doamna Mariana și de domnul Belu. îi așteptăm să se întoarcă, să se răzgândească și să vină la sală”, â spus Floarea Leonida.

Petrila (C.M.) - Infer Petrila și Siderurgica Hunedoara, cele două echipe ale județului componente ale Diviziei A Ia popice, se vor întâlni, sâmbătă, 19 februarie, la Petrila, în cadrul etapei a treia a returului. Prin prisma rivalității tradiționale dintre cele două combatante, der- by-ul hunedorean pare deschis oricărui rezultat, dar, judecând după forma actuală, favorită pare campioana națională, Inter Petrila. Echipa din Valea Jiului ocupă locul secund hi clasament la două puncte de lideră, în vreme ce formația hune- doreană care e în plin proces de schimbare a generațiilor e penultima în ierarhia Diviziei A. Pe larg despre acest eveniment cu declarații de la cei implicați în Pagina ’ Sport de mâine.
în G*. directs, jucătorii Valonele! au fost aproape de flecare

Valencia (G.M.) - Steaua București nu a reușit să profite de criza de formă a Valenciei și a pierdut, cu 0-2, meciul disputat, miercuri, în deplasare, în manșa întâi a 16-imilor Gupei UEFA. Fără Adrian Neaga, care nu a fost trecut nici măcar pe lista de rezerve de antrenorul Walter Zenga, pentru că va fi transferat la echipa sud-coreeană Chunam Dragons, Steaua a dat o replică onoranilă, dar nu s-a evidențiat prin nimic. După un start echilibrat, Valencia a trecut la cârma partidei și a deschis scorul prin Mareo Di Vaio (39), după o lovitură de colț la care apărarea stelistă a părut hipnotizată. Argentinianul Juan Pablo Aimer (55) a majorat avantajul trupei lui Ranieri, țransfor- mând o lovitură liberă pe care tot el a obținut-o. La acest scor Steaua parcă s-a trezit, încercând să atace și având o bună ocazie prin Cristea, dar cea mai mare șansă de gol au avut-o în ultimele minute tot spaniolii care puteau

Claudio Ranieri, antrenorul Valenciei, a declarat că victoria a venit Ia momentul potrivit. „Am trecut printr-o perioadă grea și este un succes important. Steaua nu m-a surprins. Știam că joacă foarte rapid pe contraatac. S-a cunoscut însă că a avut o pauză lungă. Nu este nimic jucat”, preciza Raineri. Antrenorul militarilor, Walter Zenga, era încă încrezător în calificare, deși surpriza promisă de Steaua a fost una neplăcută. „Echipa a jucat bine, a făcut un meci frumos, a jucat cu personalitate și nu a permis nimic Valenciei. Am avut ocazii de gol, însă, din păcate, am ratat. Am primit în schimb două goluri, din faze fixe. în repriza a doua i-am pregătit pe Boștină și Diniță, însă tocmai atunci echipa a început să joace mai bine. De ce trebuia să schimb ceva? în momentul în care o echipă își creează ocazii, antrenorul nu trebuie să schimbe nimic. Steaua mai are șanse, însă returul începeîncheia conturile prin Corradi. de la 0-2”, a spus Zenga. dată primii la minge.

50% Reducere
l*reț/ziar pentru abonament

1.923 lei
âO.OOO de lei abonamentul lunar

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

Prenumele

Economisește cu abonamentul Cuvântul liber!

Abonează-te acum!

Numele

Localitatea
Telefon (opțional). ;
' >. ’iii* -

CUM TE ABONEZI?
• Decupează și completează talonul.
• Achite prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma 
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă; SC Inform 
Media SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
cod 330166.
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
mite cuponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra în concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poște sau 11 poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi:
• ; Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.GRATUIT, în fiecare vineri primești
I t i l H lif <*1 ma^ complet supliment de 
I I4 I. Bte’izlane.

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
StradaNr. Bl. Se. Ap.

clprian.marlnut9lnfonnmBCIia.ro
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nu a strălucit la ValenciaEl Atletico Madrid s-a calificat în semi
finalele Cupei Spanfel, după 00 a Mrts, 
pe teren propriu, în manja secundă a 
sferturilor, ou 1- 0, Nwnaraora Sofia. Uni
cul gol al tetătelrH a fost'marcat de 
Torres. te tur scorul a fost 0 - O.(MF)

Viena (MF) - Meciul Austria Viena - Athletic Bilbao, din man șa intâi a 16-imilor Cupei UEFA, care ar fi trebuit să se desfășoare, miercuri, de la ura 21:45, a fost amânat din cauza ninsorii, informează Mte id oficial al UEFA.Potrivit sursei citate, în ciuda eforturilor organizatorilor de a curăța terenul stadionului Ernst Happel, din Viena, acesta a rămas parțial acoperit cu zăpadă, pârii din Ghencea Prețurile biletelor în alte sectoare ale stadionului Steaua sunt următoarele: 200.000 lei - peluze, 600.000 lei - tribuna 1, 1.500.000 lei - tribuna 0, 3.000.000 lei - fotolii. Biletele vor fi puse în vânzare, sâmbătă, la ora 12, la casele de la stadionul Steaua și în Complexul Comercial Piaza România.

in privința plecării de la Steaua, mai ales că am văzut cum este să joci cu o echipă mare”, a spus Neaga. Rică nu a fost trecut nici măcar' pe lista de rezerve de antrenorul Walter Zenga. El a urmărit meciul în apropierea băncii de rezerve a echipei Steaua.
fiind impracticabil. La curățarea gaz< nului au participat și mai mulți suporteri ai formației Austria Viena, dar nu au reușit să facă față ninsorii abundente care continua să cadă.O decizie în privința datei la care va fi reprogramată partida urmează să fie anunțată. După toate probabilitățile, meciul se va disputa pe data de 24 februarie.

nme trupei urjr/ă.' tat. Am primit în schimb goluri, unul dintr-un corner ți unul din lovitură liberă. S-a terminat 2 - 0, însă trebuie să ne pregătim pentru a pune probleme la București Valenciei. Putem câștiga și noi cu 2 - 0 la București. în repriza a doua i-am pregătit pe Boștină și Diniță, însă tocmai atunci echipa a început să joace mai bine. De ce trebuia să schimb ceva? în momentul în care o echipă își creează ocazii, antrenorul nu trebuie să schimbe nimic. Steaua mai are șanse, insă returul începe de la 0-2”. Patronul echipei bucurește- ne, Gigi Becali consideră rezultatul dureros: „Scorul acesta, 2 - 0. putea fi pentru noi. Ghinionul pe care l-am avut noi sper să 1 aibă și ei la București ^te dureros, pentru că puteanf îh- vinge. Am jucat ca pe Ghencea cu atâția suporteri in tribune. Cum a Intrat Cristea s-a iuțit jocul. De un an de zile tot spun că el trebuie să fie titular, dar nu pot să mă bag peste Zenga. Totuși, de acum o să joace”.

Valencia (MF) - Atacantul 
Adrian Neaga a declarat ca 
Steaua ar fi putut obține un 
rezultat mai bun în meciul 
cu Valencia și că nu a luat 
încă o decizie în privința 
uniri transfer la echipa sud- 
coreeană Cbunam Dragons.„Când greșești în fața unei echipe mari, aceasta profită și fructifică ocaziile. Cu mai multă încredere și noroc puteam obține un rezultai mai bun. Acum, la 2 - 0, este foarte greu”, a spus Neaga. Atacantul spune că și-a dorit să joace în meciul cu FC Valencia. „Sunt supărat din două motive, că am pierdut și că nu am jucat Mi am dorit enon să joc pe Mestalla. Am crezut că acest meci va fi o rampă de lan-

Tardinni dîh 
Parma, s-a 
încheiat „alb”,- 
0 - 0.(D.N.)

—
Neaga are motive să fie supărat

3 T

• 2. jJT ■*

3. ac wian..
4. Chflwa londra V •- 208.3

208.4
156.7

——eS&țȘț
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Hrtțac Sebastian, I C

Oprlnesc Anamaria, I C Pleșca Robert, I C Pop Roxana, I CGolgoțhi Cristina, I B

osebite la învățătură și la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, elevii claselor întâi se obișnuiesc de mici cu sentimentul de mândrie. Dar acesta este dublat și de
Hunedoara (V.R.) - Continuăm prezentarea celor mai mici elevi ai Colegiului Național de Informatică „T. Lalescu” Hunedoara. Preocuparea lor de bază este să învețe cât mai multe lucruri,obțină. ..^ilificatiY^ . de dorjjjța de a fi la itate „ta * ia înălțimea colegilor maimari. Le dorim să atingă aceste succese și, dacă pot, cbiar să le depășescă.

„bine" și „foarte bine”, să fie cuminți și ascultători, învățând la un colegiu care se mândrește cu rezultate de-

Cel mal mici ...informatlcienl

Popa Vlad, I C

Slmlonov Cristian, I B

Țlpioa Nlcoleta, I C
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SC DH SPORT SA
(producâtor de biciclete marca DHS)

ANGAJEAZĂ personal calificat pentru 
investijia de la Deva în următoarele meserii:

0 2 sudori 0 2 fierari-betoniști

Interviul va avea loc pe 21 februarie 2005, în incinta comple
xului EUROVENUS, ora 12.00.

Informații suplimentare la telefonul 0742/031.052.

SCSOCOTSA ---------
cu sediul social In Tg.Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 36, 

jud. Mureș

în calitate de reclamantă în Dosarul nr. 
947/2004, aflat pe rol la Judecătoria Brad, 
cheamă pe debitorul său SC EURO BUSSINES 
SRL cu sediul social în str. Decebal, nr. FN, Brad, 
cod 2775, jud. Hunedoara, legal reprezentat prin 
Sadegh Tazem Ham, în calitate de administrator, 
să se prezinte pe data de 1 martie 2005, ora 9, la 
Judecătoria Brad, având calitatea de pârât în 
Dosarul nr. 947/2004 al acestei instanțe.

I Anunțurile de 
| midi publicitate 
F? sunt gratuite 
î pentru persoanele 

fizice.

Anunțurile de 
mică publicitate 
pentru Cuvântul 
Liber se pot 
depune In cutiile 
speciale instalate, 
la următoarele 
puncte de difuzare 
a presei din 
municipiul Deva: 

1. chioșcul de 
ziare de lângă 
Comtim;

■ 2. chioșcul de 
ziare tun stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. chioșcul de 
ziare de lângă 
Galeriile de Artă 
Forma;
4. chioșcul de 
ziare de lângă 
Alimentara
—;-**

5. chioșcul de 
ziare itersecția 
Zamfirescu - B- 
dul Decebal.

Primăria Orașului Simerla
organizează UCIfAțE PUBLICĂ în vederea proiectării, expertizării și 

exotMW bourii: „Modernizarea sediului Primăriei Orașului 
Simeria"

Licitația va avea loc, la sediul Primăriei Orașului Simeria, în data de 
02.03.2005, ora 10. Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
Orașului Simeria, sir. A. tancu, nr. 23, cam. 6, cu începere din data de 

17.02.2005.

tatoh-

Udtațte publică cu strigare, fără gmetecfle, vineri, 
18.02.2005, ora 11.00, autoturism Dacia 1310L. Prețul 
de pornire a licitației este contravaloarea iniei a 500 
euro (TVA inclus) la cursul BNR din ziua MtȘțației.

IJritețla va avea loc In Deva, b-dul DaoeWl, »r. 8, 

parter .
Persoanele care doresc să participe la licitație vor 

I depune la casierie, până la data licitației, o canțiuae 
10% din prețul de începere* flcttatieL 

4Ulatei. 0722/144800. \;;;

Dtocțaza uneterori de 
dJn anunțul de nouri rus nu aș 
miercuri, 16.02.2005, cu 
persoanelor cart ne-au contactat }•< lout coi 
nfcaU dau reali, a licitației cm a ft avut ioc.

Comisia de Administrație de la 
A SC ALIMENTARA SA DEVA

convoacă ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR, In 
vj data do 10.03.2005 or» 16 OO la «edlul «odetățU, cu 
ffi următoaroa ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bilanțului contabil pa anul 2004, raportul 
U; administratorului, comislal da cenzori șl repartizarea 
' r' profitului net al societății.
.. 2. Aprobarea bugetului do venituri și cheltuieli pe 2005.

3. Vânzare de active.
4. Diverse.

Ț In situația tn care nu sunt întrunite condițiile de prezență 
pentru prima convocare, a doua adunare generală va fi 
convocată In data do 11.03.2005, ora 16,00.

a jarte a unei corporații intemațfonate massiaedia care deține 
AIRfiilflB ponțta de Udef ta publicarea de ziare și servicii Intranet tn 
WVnVft vestul Austriei, in nord-estul Ungariei, căi și ta Mele Bihor, 

‘•'b'-0 Timiș, CarașSeverin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei in 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

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

Cwtofe:
• program de lucru intre orele 6,00 -10,00;
a seriozitate;
• dinamism;
• abilitați de comunicare.
Otertm:
• salariu fix + comision;
• atmoeferâ de lucru deschisa alături de un colectiv Stair 
e un foc de munci modern șl sigur;
e echipament. 
Daci oferta noastră va trezit Interesul, 

contactaji-ne la adresa: Redacția ziarului Cuvgntul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211276. 
Persoană de contact: 
Sorina Sârmai, tel. 0788/276878, 
e-mail: sorina.sarmal@informmedla.ro

JURNAL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNB BfoA
Anunța concesionarea prin UQTAJ1E PUBUCĂ DESQBSĂ avpvî teren •dra- 
vilan, ta suprafață cfe 68.644 mp, situat pe DN 66 Si w>: RÎiroșani, pentru 

realizarea investiției «Fabrică de prelucrară a cărnii și abator |rantrv 
sacrificare a animalelor'.
Durata concesiunii este de 49 ani.

Caietul de sarcini și instrucțiunile de participare la licitație se pot procura de la 

sediul Consiliului Local al Comunei Bâcia, contra sumei de 5.000.000 lei + 

5.000.000 lei taxa de particippre la liatajie care se achilâ la casieria insMufiei. 

Depunerea ofertelor se va face pânâ Io data de 14.03.2005, ora 14.00, la 

registratura Consiliului local Bâcia.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Local Bâcia, ta data de 

15.03.2005, ora 12.00.

Informații suplimentare, la Primâria Comunei Bâcia, nr.242, jud. Hunedoara.

CM»

Mașină nMvă pentru >ărit ziare (2 a*l|

Avem cea mai
OFERTA CONNEX

www.quasar.ro

ofertă!

COhNEX i
______________________)

• 6 luni de reducere 4 USD abonament lunar 
•n loc de 7 USD

• 60 minute gntuite tunar’
• 5 centi'minut orice destinație nation «Li pin 

activarea gratuita □ unei eXtiaopb -ru *”ne 
pentru pr»mcto 6 luni

irșnliic fi 12 IKD ir» nîirirtorlr hital lltO >1 pOî 
lunui yiuiuu sena* 50 miisajo
multimedia. în primele 3 km

Egide Interna
tional S.R.L,
MhrtedMwH

VirajtasâtMețiCV- 
d pe fax Ik (021) 
2919252 su pe e-mal 
le 4fRmiutAHdtv.ro.

y
dealer 

produce și 
comercializează:

- tâmplârie PVC import 
Germania cu geam 
tennopan.
- Jaluzele verticale
- uși garaj din aluminiu 
cu telecomandă
-rulete exterioare PVC și 
aluminiu
-parasolare
- plase pentru țânțari

promotion»**
Cu depozit în Deva, la intrarea 

dinspre Arad, pe DN7, comercia
lizează o gamă largă de

pentru construcții, având 
următoarea

OFERTĂ PROMOTIONAL* 
cu TVA Inch» în praț:

180.0001el/sac-CIMENT
-VAR   80.000lel/»ac
-PLACI AZBOCIMENT 140.000tel/buc.
-PLACI AQUAL1NE 29S.OOOIel/buc.
•OTEL BETON (FIG; FI8; FI10) 21.000lel/kg
-CĂRĂMIDĂ PLINĂ  7.000lel/buc.

-VESTE REFLECTORIZANTE 250.000tel/buc.

Tn fiecare zi e săi oi toare 1

mailto:sorina.sarmal@informmedla.ro
http://www.quasar.ro
utAHdtv.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• apatamant 2 camere decomandat xiul 
Decedai, etaj 2, beci, vedere bulevard, pret l.150 
mid. lei, negociabil. Tel. 224182,073/499284^
• apartament 2 camere. Al. Armatei, marmură 
pe jos, semidecomandat, mobilat, 720 milioane

t
lei, negociabil. Tel. 224182,07237499284.
• apartaaaaat 2 camere, balcon închis, 

-amenajat, Str. Minerului, preț 640 milioane lei, 
.negociabil Tel. 224182,0723/499284.

12 camere, etaj intermediar, fără 
în Simeria, preț 450 milioane lei,

negociabil. Tel. 262269, după ora 18,0727/844590.

Vând ap. 3 camere (05)
• apartament 3 camere decomandat, conto- 
rizat, 2 balcoane, 2 focuri, etaj 1, zonă centrală 
sau schimb cu apartament 2 camere similar + 
diferență Tel. 2286158
• apartamant 3 camere
central, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, contorizări, bdul. Decebal, preț 1/ mid. 
lei, negociabil sau schimb 2 camere+diferență 

Tel. 0743/281271.
• apartamsnt, 3 camere, decomandat, 

-.amenajat, centrală termică boxă zona I. 
^•Creangă 1-450 mid. let Tel. 0745/253413.
•.• vând urged apartament 3 camere, central, 
*-bun pentru privatizare. TeL 0722/404125.

Vând ap. 4 camere (07)

«camere decomandate, 2 băi, bucătărie, 
■-• teren 600 mp, ultracentral, complet renovată în 

2004, Deva, str. Eminescu, nr. 81. Tel. 229229.
• cart man central sau schimb cu apartament 
2 - 3 camere central, plus diferență. Deva, Relații 
la tel. 0254/215795.

'■ a vând 2 case intr-o curte, una terminată, 2 
, camere, bucătărie, hol, baie, beci și una în 

construcție, construit450mp, grădină 50 ari, gaz, 
-apl urent preț 2 mid. lei wzavi de Primăria 
.Geoagiu). TeL 0740/161913,

" • vând casă din cărămidă, grădină, în satul 
Barbara. comuna Băița. TeL 683094.
• riad cart mare Deva, zonă centrală, ideală 
pentru sediu firmă suprafață construită 650 mp, 
fa 16 m, teren 1700 mp. Tel. 216003.
• vând cart mare, cu gaz, anexe, curte, grădină 
1250 mp, pomi, vie, art, curent, telefon, în 
comuna Ciugud - Alba. Informații la tel. 
0254/221328.
• vând cart recent refăcută, instalații noi, 
termopan, zonă centrală Tel. 215487.

Vând garsoniere (19)
• gnoidtri, bmtaBțt decomandată etaj L 
gresie,: rită, 610 milioane lei negociabil. TeL 
0722/593683, 21103.
• laguda *■ decomancWă Deva, etaj 3, 
nr»T-ml—Luim-u ii nLlruv îi-u-J-ik- v-nn amefsjvQLttumoSa naicpnincnis, zona Marașo, 
preț 17.000 euro. Tel.' OWH09®.
■ «Iad gKM*rt zona Bălcescu bloclap. 55, 
Deva, 38 mp, balcon, contortată pfeț 720 
milioane lei, negociabil. Tel. 07437021616.

Vând terenuri (21)

mică POBMcmm / u
I

• tarantatrartuiih Spini, -200. -ip. lângă DN, 
preț 5 euro/mp. Tel. 0727/844590,262293.
• laran Marian, la sosea, Hunedoara, apă, 
gaz, curent suprafață ptană, preț 6 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• vând 10 parcele teren a 500 mp. zona 
Căprioara. Relații la tel. 211124.
• vând 1200 rrip teren intravilan, grădină 20 x 60 
mp, în localitatea Totești ■ Hațeg, lângă școală, 
preț 12.000 lei/mp, negociabil. Tel. 212272.
• rind 1779 mp teren Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,223783.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură și 
.6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură, ambele localitateaTotești ■ Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272.
• vând fam 13500 mp, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002,223783.
• vând imn intravilan, pentru construcție casă, 
în Șoimuș, S 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, 
curent la poartă. TeL 0746/029058,220269.
• vând, te Deva, 2500 mp teren intravilan, str. 
Rosetti, facilități apă gaz, curent preț 12 
euro/mp. Tel 0254/222176.

Cumpăr terenuri (22)
• cwnpărtertn Intravilan ■ extravilan, în zonă 
periferică, la minimum 500 m de case, cu posi
bilitate de racordare la curent Tel. 0723/251498, 
0745/302200.
• oangâr agent 5 ha teren intravilan lâ șosea 
DN 7 Deva sau împrejurimi, plata imediat Tel. 
215212.

Imobile chirii (29)
• cant pentru închiriat spațiu comercial în Brad, 
zonă centrală aproximativ 20 mp. Tel. 215091, 
0744/601426.

• --- ... -——ga,- _ —------- J t-»
L.U.!, , ,11 ...I' I,,«lllll 111
HumdoanUMrt Dacia, ik 38, bL 20 A, 
parter. In Maaafațâ da «0 mp ar toate 
uMttjte tetormațâ tal (72VUMS.

'•olar ipra închiriere apartament 2 camere 
decomandat, totul contorizat, mobilat 
modem, utilat complet, preț 120 euro. Tel. 

- 0740/1260297*
• oier spre închiriere scatiu comercial. 70 mp. 
zonă cu vad comercial, piața centrală 180 euro. 
Tel. 0745/253413.
• ofer apm închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• prfrmsc a fată în gazdă zonă ultracentrală 
Deva. Relații la M. 219862, zilnic.

• tânără titrată caut pentru închiriere 
♦-ganonleră mobilată în Dsva, ofer cfâriziln avans, 
ț. Tel. 0721 mea]

iniobiie schimb (30)

• kNm urgeat casă 3 camere, 3 holuri, 
încălzire gaz cu apartament 3 camere plus 
diferență «Simeria. TeL 261268 0742/230817.

Auto mmanesti (36)
• vând Dada 1310, albă af 1998,27.000 km, unic 
proprietar, preț 86 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/217149,0728/698136.

• vând Dada papuc, af 1997, benzină tracțiune 
spate, 5 trepte, 1600 cmc. preț 1700 euro. Tel. 
0726/75605B, 0720/351751 ■'’-11'323?
• vând mkrataz marca Hotter, 21 locuri, 
motorină încălzire tip Sirocol, af 1990, preț 200 
milioane lei negociabil. Tel. 213370,0745/595228.

Auto străine (37)
• vând Eepera 15 DOHC, af 1996, abs/ac, full 
electric, alarmă 65.000 km, preț 4300 euro. Tel. 
0723/080903.
• vând Ford Focus 1600, model iulie 2000. Tel. 
214404
• rind Ford Transă af 1986, motorină 2500 cmc, 
pentru marfă 4 trepte, preț 3000 euro. Tel. 
0726/735058.
■ vând Fard Transă af 1986, motorină 2500cmc, 
pentru marfă cutie cu 4 trepte, preț 3500 euro. 
Tei. 0720/323367,0720/351751.
• vând orice model de Opel, af 2001 - 2004, acord 
garanție 6 iuni. Tel, 0742/214971, »

Camioane, remorci (39)
• vând eandn Flat 8 tone, cu macara 5 tone, 
braț telescopic rabatabil, neînmatriculat, preț 
negociabil. Tel. 229248,0722/772477.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând t eon, preț 10500.000 lei, centrală 
termică Valliant, tiraj normal, 7 milioane tei, 
negociabil. Tel. 232225,0746/051821.

• vând condteiă recoltat păioase marca 
Masseyserguson, 130 m în stare de 
funcționare și mașină tăiat resturi vegetale 
de pe carton, masă de lucru 1.40 m, la2 
rânduri, preț legocfabi Tel. 0254/777001, 
0727/756479.

• vând captor panificație, 14 mp, pe gaz, 
perfectă stare de funcționare, cărucior și tărgi, 
promoție. Tel. 0720/323367,0720/351751.
• vând ntilirt de plantat cartofi pe 4 rânduri, 5 
milioane tel, și vlbropresă pentru făcut bolțari, 
23 milioane lei. Informații tel. 0723/286212.
• vând tractor II650. remorcă 5 tone cu bascu
lare laterală preț negociabil. 230 milioane lei 
Tel 213370,0745/595228

Garate (43)
• Maon Indiirim garai srtbloc, zonă ultra
centrală7 Cuza Vodă toate facilitățile. Tel. 

0721/985256.
■ ofer ipra închiriere garai Dmra. cartier Micul 
Dalas, pretabil și pentru comerț. Tel. 
0723/732560,212272.

Mobilier și interioare (47)
• vând in., .a duble în 2 canalie, cea 13xL6 
m, și o ușă'balcon, preț avantajos. Tel. 
0726/321244,224112, seara.
• vând GNmaart masă panel extensibilă 0.7 x 
1.0 m, pentru sufragerie si 4 scaune taplțate, 
toate odoare maro închis. TeL 220025.

Televizoare (4'
• vând ingod tv ookr, CD ptayer, video 4 capuri, 
preț 250 euro. Tel. 0742/968141

Audiv-video, ..sirene și
instalații satelit (49)

• societate atnerdală vinde antene de 
satelit digitale începând cu 63 milioane lei, 
un an garanției recepționează peste 25 
programe românești șl 600 străine, 
meritoria șl deplasarea incluse în preț. 
Informații0723/481776 sau 0745/840474

• vând «atonă parabolică digitală pantofi și 
bocanci din piele, uși șl ferestre, țuică.eazan 
fabricat rachiu, termostat mecanic centra® 
termică Junkers. îef. 236176.

Aparate loto si tele
(50)

■ vând Nalta 3310. bine întreținut, baterie Li ■ 
lori, melodii, imagini, licurici, preț ISOO.OOO lei. 
Tel. 0723/005657.

îmbrăcăminte, incaitâminte
articole sport (52)

•vând bncnMd de schi nr. 42, căptușiți, 
culoare maro, haină de piele lungă, neagra, 
mărimea 52, bărbătească prețui negociabile. 
TeL 213053.

• vând «n-gros îmbrăcăminte import 
second-hand Austria Germania. Tel. 
0254/613743,0726/224198 0724/256671,

• vând hahe de blană naturală nurcă noi, 
import Italia, model elegant, modern, gen 
mantou, cloșait, cuibare maro roșcat și gri grafit 
mărime 44 - 50. TeL 0741/078785.
• vând sdduri Head 140 m, Rossignol 130 m. 
Rubin 170 m clăpari mărimea 35. Te1233084.

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
bună preț 1300.000 lei. Tel. 6788/250115.
• vând ladă frigorifică cu 5 sertare, stare bună 
de funcționare, preț 3 milioane lei, negociabil.

• vând ladă frigorifică frigider Arctic, sobă 
Vesta aproape nouă mașină de spălat cu 
storcător, mașină spălat Alba Lux, cazan fontă 
TeL 0721/614402.
• vând ntaștod de cusut Kohler, seria 1322661001 
■ 2505013, perfectă funcționare, vechime de 
peste 100 ani, negociabil. Tel. Q723/732560, 
212272.
• vând ksH plafon 3 brațe, completă și 2 aplice 
de perete, toate 800.000 lei. Tel. 220025.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând câine Ciobănesc mioritic de 1 an, preț 
avantajos. Informații tel. 0721/972565.
• vând Sa de grădină Gurasada, nr. 206 Tel. 
648308
• vaannnsi otavă ae grăsuna, Hunedoara, fei 
0723/005657.
• vând taramâ furajeră, Chimindia. nr.30.
■ vândo iapă vârsta 6 ani. Relații Dobra, Str. 1 
Mai, nr. 22, tel. 283458.

Decese (75)

Manșa, fiul și familia Mureșan Ionel din Deva mulțumesc pe această cale tuturor vecinilor și cunoscuților care au luat parte cu compasiune la durerea avută prin pierderea celui cate a fost un bun fiu, tată, frate și cumnat
MUREȘAN CORNELdin Deva.

Comemorări (7t)

în suflet, soția Manuela, fiica Anca, soacra Ana,Cu aceeași proftmdă durere
■Jpărinții Aurel și Emilia, frateleAlin și cumnata Ionela, anunță pe cei care l-au cunoscut, stimat șiiubit, că în 21 februarie se împlinește un an de când soarta nemiloasă l-a smuls dintre noi pedragul, scumpul și adoratul

CĂLIN JULESCU

Acum, la împlinirea a 3 ani de când ai plecat dintre noi, amintirea ta
NATRAPEIU SANDUdin Bacea, este încă vie în sufletele noastre, fiul Sandu - Radu, soția Corina, tatăl loan, sora Sanda, cumnații Marius, Radu, Camelia, nepoții Ana, Antonio, socrii Horea și Florica.

Dumnezeu să te odihnească tn pace.

Cu lacrimi în suflet, familia amintește tuturor celor 
1I" care au cunoscut-o că se împlinește un an de la trecerea în neființă a dragei noastre mame, bunică și străbunică

BENEAANAParastasul de pomenire va avea loc duminică 20 februarie, la Biserica Ortodoxă din Ormindea.
Dumnezeu s-o odihnească.

Se împlinesc șase luni de la trecerea în eternitate a lui
iacobescu dumitruParastasul de pomenire sâmbătă, 19 februarie, ora 9.30, la Biserica din parcul Opera Deva.

Dumnezeu să-l odihnească fn pace.

Tel. 0724/278233,
0745/662433.
• 0tefglm«wde garaj,dimerisiuni75/5, Hune
doara, situat în Intersecție de străzi, pentru 
construire magazin. Tel. 0727/717208
• vând ceai de buzunar, din aur, Illinois, 
vechime de peste 100 ani, perfectă funcționare, 
700 euro, negociabil. Teț212272,0723/732560.

• ptedut camei asigurări sănătate pe numele 
Stelli Izabella. Se declară nul.
• ptortut ornat asigurări sănătate pe numele 
Șuteanu Mana. Se declară nul.
•pierdut certHleat înregistrare seria B nr. 
0072507 al SC ASTOM SRL Deva. Se declari 
nul
• pledul MUnrtfe de persoană cu handicap 
pe numele Radu Mnnira Cella. Se declară nulă

Matrimoniale (f»9)
Pierderi (62)

• ara tHL lângă BCR, carnet de sănătate pe 
numele Kiraly Zoltan Daniel. Tel. 0743/281271.
• gM motan alb cu galben, vârsta cca 7 ani, în 
zona parcului ■ casa dr. Petru Groza Deva. 
Informații tel-213476.
• rtmdrt camei asigurări sănătate pe humele 
BikfaMArcadie.Se declară nul.
• ptoniut camei asigurări sănătate pe numele: 
Crăciunescu Vlluea din Rfchitova, nr. 156. Se 
dedată nul.
• ptedut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nedelca Crinela. Se declară nul.
• pfeuhit ornat asigurări sănătate pe numele 
Petcufescu Constantin. Se declară nul.
• ptortut caact asigurări sănătate pe numele 
Popa Gheorghe. Se declară nul.

•domn 51/176/0, salariat, nebăutor, doresc 
cunoștință cu doamnă peste 35 ani (și cu 
obligații). Dați un telefon șl ne întâlnim mai. 
repede, decât prin scrisori. Tel. 229189.
• tânăr U ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă apropiată, pentru prietenie de 
lungă durată, posibil căsătorie Rog seriozitate. 
TeLB743/864467.

Solicitări servicii (71)
• teadM de filme și programe pentru calcu
lator. Contact la afacerilemileniului@yahoo.com

Prestări servicii (72)

• MMtoaina j once nivel ae pregătire,
în Hunedoara. Tel. 749057.

OM de o aleasă bunătate, cinste și onestitate, soț, tată, fiu, frate, ginere și prieten deosebit. Slujba de comemorare va avea loc duminică 20 februarie, ora 12, la Biserica Ortodoxă din comuna Săliștea, județul Alba. Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace și să-ți așeze sufletul înfre îngeri, acolo unde îi este locul.Fami *'
Cu nemărginită durere tn suflet soția Susana anunță <A se împlinesc 4 ani de jale și tristețe de la decesul celui care a fost un bun soț

PAIZS ȘTEFAN
Nu te voi uita niciodată.

Cu nemărginită durere anunțăm împlinirea a 4 ani de la trecerea în neființă a celui care a fost un bun tată, socru și bunic
PAIZS ȘTEFAN

Nu te vom uita niciodată.

71

Se împlinesc 4 ani de durere de la despărțirea de dragul nostru tată, soț, și bunic
RĂIC AN GEORGEParastasul, sâmbătă 19 februarie, la Biserica „Sf. Vasile” | din Deva. Te iubim.

Familia. î

• âtatatf i» ani, croitoreasă U ani vechime, cu 
handcap gr. lfl, doresc să lucrez în domeniu sau 
alte servicii specific feminine. Rog seriozitate. 
Deva, AL Plopilor, bl. G2, ap. 1.
• afectuaz tramport marfă Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
maximum 03tone. Tel. 074Q/420521.

•etactaez tpRare definitivă cu laser cu 
lumină intens pulsată, îndepărtare 
riduri, cu toxină botulinică, umplere 
riduri și buze cu acid hialuronic. Tel. 
0742/963008.

• efectuez traraport marfă, local și interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util, Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel. 229611,074Q/953297.
• rfierfrtrt cu experiență ofer consultanță în 
domeniul chimic. Tel. 0726/305264.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez pirotehniat cu experiență, cu 
autorizație de fabricare a efectelor 
pirotehnice. Tel. 0726/724125.

• ffrmă de distribuție produse cosmetice 
sio . * , agent vânzări cu

domiciliul în județul Hunedoara, rninlmum 
studii medii, permis conducere cat B, auto
turism propriu. CV prin fax 0251/411919, tel. 
0723/614976

• SC Agro Company SRL Deva angajează.^ 
de urgență mecanic auto; ospătari, de f 
preferință bărbați; vânzători pentru mag» E 
zinul afimentar dm orașul Smerfa; personal ‘ 
muncitor, femei și bărbați. Persoanei i 
interesate pot solicita zilnic informații. între i, 
orele 8 ‘ 15 la tel. 0254/210804 sau la sediul f 
societății din Deva, str.‘“"‘uhalm, nr. 123. *

' - -

distribuitor produse alitowrtare pentru i 
Valea Jiului, cu experiență în vânzări. TeL s 
223950,0788/6056®.

vânzătoare pentrumagâzln alimertaHn

Deva. Informații tel. 0254/231000.

• «•datata dt construcții angajează 
dulgheri, zidari sau echipe de zidari. Relații 
la tel. 216795. orele 7-16

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia 
(te autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Arta Fonna;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamtlreseu B-dul Decebal.

—a» S| — — _ |avi| ■ mm > MMiB Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,
EilflII '1&i nl I IA/■■ i pf încearcă variantele speciale contra cost 
MM V 1 I Kmu alege Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

CHENAR CHENAR-KOLDrt F0TO

Anunțurile m preiau zilnic, Intre crete 8 și 14 la sediul redacției și se vâr publica in pajtfna da 
mied puMrttate a cotidianului nostru. Rettecțla nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul : 
anunțurilor de mici pujțHteltata. '

i

BikfaMArcadie.Se
mailto:afacerilemileniului@yahoo.com
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0 l-a trecut. Michael Jackson a părăsit 
spitalul miercuri, după două zile de spi
talizare din cauza unei gripe. Procesul 
său va fi reluat marți.

în documentele înaintate Curții Supreme din Manhattan, editura susține că vedeta a fost de acord ă-și scrie autobiografia în 1998 și a primit un avans de 300.000 de dolari Dentru aceas-

Los Angeles (MF) - Actorul 
Richard Gere a dezvăluit că 
■i consolat-o pe Jennifer 
Lopez după despărțirea aces
teia de Ben Affleck, la în
ceputul anului trecut.

0 Record mondial. Doi tineri din Bavaria 
au stabilit un nou record mondial la 
sărut, după ce s-au sărutat franțuzește 
timp de 31 de ore, luni și marți.

ta. Cântărețul, pe numele său adevărat Sean Combs, nu a n- mânat manuscrisul la termenul fixat n decembrie 1999, și nici nu a retumat avansul. Bditura s-a adresat de mai multe ori cântărețului pentru retumarea avansului, nsă nu a primit nici un răspuns.După ce a încheiat contr actul cu editura, în 1998, Combs l-a angajat pe scriitorul Mikal Gilmore pentru a-1 ajuta la scriere cărții- în 2001 Combs l-a dat în judecată pe. acesta, susținând că a aband nat proiectul pentru realizarea căruia primise 325.000 dolari de la cântăreț. Procesul a fost abandonat-în 2004, după ce Gilmore a intrat în faliment, O altă celebritate care a fost de acord să-și scrie memoriile, dar nu a făcut-o, este Mick dagger, care a primit avans o sumă cu șapte cifre. Solistul trupei Rolling Stones a retumat însă avansul, spunând că nu-și poate aminti nimic interesant.

Los Angeles (MF) - Starul 
hip-hop P Diddy a fost dat în 
judecată de grupul editorial 
Random House, deoarece re
fuză să returneze un avans 
pentru o autobiografie pe 
care nu a mai scris-o.

Balanță, e pasionată de informatică, dans și călătorii.

La Berlinală a fost prezentat în premieră mondială documentarul „A different story”

simțea cum se împrăștie tensiunea”, spun actorul.„Shall We Dance?”, care a avut premiera în Statele Unite pe 15 octombrie, a avut încasări de 118 milioane de dolari pe continentul american. Filmul va fî lansat în Marea Britanie astăzi, la Odeon West End din Leicester Square, Londra.

Londra (MF) - O serie de vedete au pozat nud pentru o carte- editată de fundația anti-SIDA a lui Elton John.Victoria Beckham, însărcinată în luna a opta, poartă în fotografie doar o bijuterie Cartier și o pereche de pantofi Jimmy Choo. Fotografia a fost reslizată în iunie anul trecut, la Londra, la scurt timp după ce vedeta a aflat că este însărcinată cu cel de-al treilea ei copil.Fotografia, realizată de Vanessa Von Zitzewitz, va apărea în publicația „Four Inches”, creată la inițiativa președintei companiei Jimmy Choo, Tamara Mellon.Alte staruri care au pozat sunt Christina Aguilera, Kate Moss, Geri Halliwell, Paris Hilton, Sarah Ferguson, Serena Williams, Minnie Driver și supermodelul Iman Fotografia Victoriei și alte câteva vor fî public ate și în numărul din aprilie al revistei Tatler. Cartea va apărea în mai.

■I Lopez și Gere filmau „Shall We Dance?" în perioada în care a avut loc despărțirea ei de Ben Affleck, cu care a fost la un pas de a se căsători. Deși trecea printr-un moment dificil, Lopez a fost o profesionistă pe platou, spune Gere.„Este o profesionistă desăvârșită. Se vedea că trece printr-o perioadă grea, dar nieiodată nu și-a adus problemele personale la locul de muncă”, spune actorul. Deși nu a discutat niciodată cu Jennifer despre suferința ei, Gere i-a oferit sprijin. „îmi a- mintesc că erau zile când mă duceam si o îmbrățișam doar, și se

n
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Prezervative eu muzicăKiev (MF) ■ Un ucrainean a inventat * un prezervativ care cântă, iar muzica se aude din ce în ce mai tare pe măsură ce crește pasiunea, scrie The Sun.Prezervativul cântă altă melodie în funcție de poziția aleasă de cuplu pentru a face-dragoste. E dotat cu senzori conectați ia un dispozitiv electronic miniatural ce produce sunete.Inventatorul, medicul Grigori Chausov- sky, a precizat că nu există pericolul de electrocutare în timpul folosirii. Va costa cu 20% mai mult decât cele obișnuite.

Berlin (MF) - Starul pop 
britanic George Michael a 
fost vedeta zilei de miercuri 
la Berlinală, prezentând un 
documentar despre cariera, 
viața și convingerile sale 
politice.„A different story", prezentat în premiers mondială, în afara competiției, a fost perceput de cântăreț drept o ocazie bună pentru a explica publicului suișurile și coborâturile carierei sale. Conferința de presă pe care a susținut-o a fost punctată de aplauze și țipete ale fanilor.Discret de obicei în ceea ce privește viața personală, cântărețul a ales de data aceasta să fie deschis. „Nu este greu să-ți găsești un partener dacă ești homosexual m 2004; mai ales pentru mine”, declară el cu umor în documentarul cu o durată de o sută le minute. Cântărețul vorbește pentru prima dată în acest

era la o discotecă dm localitatea Rieti, în apropiere de Roma.

Moscova (MF) - Orbita Stației Spațiale Internaționale (ISS) a fost modificată miercuri cu trei kilometri, pentru a facilita arimarea une i noi na*, »te ruse de aprovizionare Progress, care va decola pe 28 februarie, a informat Centrul rus de control al zborurilor spațiale.Motoarele Progress arimate deja la ISS au fost utilizate pentru a ridica stația cu 3.3 kilometri mai sus, la o altitudine de 359,2 kilometri. Echipajul de pe ISS, format din rusul Salijan Șaripov și americanul Leroy Chiar-, nu a luat parte Ia operațiunea care a fost dirijată de pe Pământ.

R oma (MF) - O amendă 
record de 1,4 milioane de eu
ro a fost dată unui DJ din 
Italia ce a descărcat muzică 
ilegal de pe Internet și a 
folosit-o în di» >tecă trans
mite AFP, citând surse din 
poliția financiară italiană.DJ-ul, despre care se știe doar că este de origine bi aziliană lu-

documentar despre mama Iui, care a murit.Revine și asupra scandalului care a fost la un pas de a-1 scoate de pe scena muzicală în 1999,

Ancheta a demonstrat că el fo losea în activitatea sa cinci sute de compact discuri cu videocli- puri și mai bine de două mii de fișere MP3.Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea legii drepturilor de autor de către poliția financiară italiană, care a confis

când a fost acuzat de exhibiționism la Los Angeles, arestat și condamnat la muncă în folosul comunității. Nu-și ascunde nici părerile despre războiul din I-
cat o mare cantitate de videc puri reproduse ilegal.:easff este cea mai mare a- mendă dată vreodată în Europa, potrivit Federației Industriei Muzicale italiene (FIMI). „Sperăm că aceasta îi va descuraja pe cei care doreau >ă facă același lucru”, a declarat Enzo Mazza, directorul Federației Industriei Muzicale.

rak, pe care îl consideră „absolut ilegal”.în acest documentar, care trece în revistă melodiile și clipurile cele mai celebre ale starului, George Michael își asumă rolul de ghid într-o excursie prin locurile unde și-a petrecut copilăria, în nordul Londrei. Apoi povestea grupului Wham și trecerea ia cariera solo.Documentarul cuprinde și părerile altor staruri, precum Sting și Madonna, despre artistul George Michael.Cântărețul vorbește și despre stresul și pericolele gloriei, de spre procesul pierdut cu Sony, în Statele Unite, și care l-a costat 40 milioane de dolari. în pre-
George Michael aplaudat de fanl la Berlin (Foto: epa) zent, o carieră ca a lui nu ar maifi posibilă, crede el, pentru că nu ar permițe-o casele de discuri. „Genul căruia îi aparțin a dispărut”, afirmă stand, care a vândut. peste 80 milioane de albume în toată lumea.

£


