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■ Acestea sunt 
ultimele date, privind 
analfabetismul în 
județul Hunedoara.
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Asta înseamnă că aproxi
mativ cinci Ia sută din popu
lația județului e neștiutoare

18000 fără scoală
de carte și nu și-a finalizat 
nici măcar școala primară. 
Dintre aceștia, 7862 „li putem 
numi de-a dreptul ahatfabeți, 
pentru că nu au nici măcar 
prima clasă trecută”, după 
cum spune loan Laslău, direc
torul Direcției Județene de 
Statistică. Cifra depășește 
mult media națională pe țară, 
în jur de 1,6 la sută după ul
timele estimări, ceea ce ne

aduce in „preajma” unor zone 
ale țării de care ne place să 
ne disociem. Procentul cel 
mai mare de neșcolarizați es
te în-rândul populației rrome, 
doar jumătate dintre copiii 
acestei etnii mergând regulat 
la școală. în anul școlar 2003- 
2004, 740 de copii din județ 
au rămas In afara învățămân
tului obligatoriu. Programe 
de recuperare și combatere a

abandonului școlar există și 
vizează, în principal, cate
goriile defavorizate educațio
nal, grupurile minorităților 
etnice aflate in dificultate 
(rromi), segmentele defa
vorizate social: programe de 
studii comasate; alfabetizare; 
programe de tip „A doua șan
să”; învățământ fără frec
vență; programe pentru per
soane cu handicap.

Distrugeri in poligon
' Da*a (V.N.) - Astăziîntre -ovete 9 și 13, 

In Poligonul Dealul Paiului au loc acțiuni 
de distrugere. Acest lucru l-am aflat de la 
Unitatea Militară 01719 Deva, care atențio
nează populația din zonă și pe cei care sunt 
In trecere prin zonă in această perioadă că 
se expun pericolelor dacă intră in poligon 
In timpul executării lucrărilor.

vaapr* cu... 4 lori
Valea Dâljii (M.S.) • Nu mică le-a fost 

mirarea oamenilor din Valea Dâljii, comu
na Râu de Mori, când o capră din satul lor 
a dat naștere la... patru iezi. Proprietarul 
animalului, Constantin Budău, deține peste 
50 de capre, cu ajutorul cărora își asigură, 
cu greu, cele necesare traiului. „Am mal 
avut capre care au fătat câte trei iezi, dar 
patru, niciodată. Unul dintre ieduți l-am dat 
în Îngrijire la o familie din sat, să-l 
hrănească cu biberonul”, a relatat Budău. 
Ca să nu răcească, ieduții au fost duși intr- 
un grajd, la căldură. Constantin Budău a 
lucrat, până In 1995, In zona Râu Mare 
Retezat. Din cauză că nu mai putea face 
naveta, omul s-a lăsat de serviciu, ’’după 
$2 de -ani neîntrerupt!”, și a Început să 
crească oi și capre.

< ■

Polițiștii se judeca pentru sănătate
diția ca ei să cotizeze la fon
dul de asigurări de sănătate.

© (0254)211275

Populația județului este în descreștere
Oup4 o creștere demografie» constnirt» p»n» în anul 1992.
U recerUSfnântul rtn 7 ianuarta 2002 s-a înregistrat 
un maxim d« 547.950 locuitor: jupi 1992, populația județului 
a încăput si scad», ajungând aproapa ta nivelul anului 1966

■ Aproape 1100 de 
polițiști s-au judecat 
pentru recuperarea 
sumelor din asigurări.

Deva (M.S.) - Procesul, în 
contencios administrativ, a 
început în urmă cu doi ani, 
pe rolul Tribunalului Hune
doara Hind o sută de cauze. 
Polițiștii au reclamat faptul ( 
că li s-a reținut contribuția la' 
asigurările de sănătate, în

ciuda faptului că Statutul 
Polițistului prevede că ei be
neficiază de gratuitate la 
acordarea de servicii medica-, 
le, proteze și medicamente. 
Tribunalul și Curtea de Apel 
Alba Iulia au dat câștig de 
cauză polițiștilor, pentru 
sumele reținute până în 20 
noiembrie 2003, deoarece, 
după această dată, a apărut 
Ordonanța de Guvern 150 ca
re prevede că polițiștii bene
ficiază de gratuități, cu con-

Consilterul juridic al IPJ 
HunstL "a, comisar-șef Dorin 
Martin, a declarat că IPJ și 
Ministerul Administrației și 
Internelor au atacat, cu re
curs în anulare, la înalta 
Curte de Casație și Justiție,, 
sentințele pronunțate în 20 de 
cauze, care grupează aproxi
mativ 900 de polițiști. Urmă
torul termen al procesului 
este îh 14 martie.

. ■ •
Salvat In Parâng

Ttefroșa®| *S.) - Ieri, 
după șaee ore de căutări, 
echipa Sal vi. . mt din 
Petroșani a rețfeit să-l gă
sească pe VMjor Mărgi
nean de 19 ani, student 
din Deva. Acesta s-â Ră
tăcit de grupul cu care e- 
ra în munți, ultimul 
mesaj trimis de el fiind 
un SMS în tare spunea 
că se află în vecinătatea 
unui pârâu.

Deva (C.P.) - România se 
confruntă cu lipsa unei 
mărci, a unui produs, cu care 
să se .identifice pe piața ex
ternă, consideră luliu Win
kler, ministru delegat pentru 
comerț.

„Francezii sunt recunoscu# 
pentru parfumuri, germanii 
pentru mașini, dar noi avem 
un brand pentru România? 
Finanțăm un studiu care tre 
buie să răspundă la această 
întrebare. Sperăm ca el să 
poată identifica două-trei pro
duse care pot fi promovate cu 
succes la export, cu care să 
n« identifi im și spre eare să

ne orientăm politica de sus
ținere financiară prin acor
darea de subvenții. La elabo
rarea „Studiului privind stra
tegia națională de export” lu
crează 23 de echipe sub coor
donare elvețiană.

Rezultatele studiului vor fi 
cunoscute până la finele lunii 
iunie și vor fi promovate prin 
hotărâre de guvern”, a pre
cizat, Ia Deva, luliu Winkler, 
Președintele CJ, Mircea Mo- 
loț, a declarat că pentru județ 
există mărci reprezentative, 
respectiv marmura, articolele 
din. piele, masele plastice și 
mobila.
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Consilier suspectat de otrăvirea lui Iușcenko

Protest ta Mainz.

le subiecte de divergență se

Sovietice s-a

• Mulțumiri. Prima doamnă a Statelor Unite, 
Laura Bush, le-a mulțumit militarilor americani 
din Germania, într-un discurs rostit marți la 
baza de la Ramstein, pentru că au permis suc
cesul alianței germano-americane. Anterior, ea 
a vizitat Landstuhl, cel mai mare spital militar 
din afara SUA, unde sunt aduși soldații răniți 
în Irak.

Băsescu s-a declarat, la 
întoarcerea de la Brux
elles, foarte mulțumit 
de rezultatele întrunirii

Vizita președintelui 
SUA în Germania este 
consacrată reconcilierii 
americano-germane

reușită deplină”, marcând in
trarea într-o etapă a deplinei 
colaborări între SUA și Euro
pa. Președintele a precizat că 
la Bruxelles au fost analizate 
situațiile din Afganistan, lark 
și din Balcanii de Vest, pre
cum și evoluțiile viitoare ale 
NATO.

Șeful statului a precizat că, 
în ceea ce privește situația 
din Afganistan, propunerea 
României a fost ca țările 
membre NATO să se implice 
în continuare în dezvoltarea 
sistemului de democratizare a 
acestei țâri, urmărindu-se In 
primul rând alegerile locale 
din Afganistan, astfel încât în

• Răzbunare. Comandantul Diviziei a 42-a 
Motorizate, staționată în Cecenia, Serghei 
Surovikin, a promis că va lichida câte trei com
batanți ceceni pentru fiecare dintre cei nouă 
militari'ruși uciși luni într-un cartier din Groznîi. 
Circa 80.000 de militari ruși sunt desfășurați 
în republica separatistă de mai mult de cinci 
ani.

scurt timp Guvernul demo
cratic afgan să poată contro
la întreg teritoriul țării.

în privința situației din I- 
rak, România susține necesi
tatea ca forțele aliate să rămâ
nă în această țară până când 
Guvernul irakian rezultat în 
urma alegerilor va fi în măsu
ră să asigure securitatea în
tregii țări și a populației.

Președintele a apreciat că 
în Balcanii de Vest sunt pro
bleme extrem de dificile.

Șeful statului a declarat că, 
după discursul său, problema
tica Mării Negre a devenit un 
punct-de atracție și de dez
batere.

București (MF) Pra/»oln- 
tele Traian Băsescu s-a decla
rat, marți noaptea, ia întoar
cerea de la Bruxelles, mulțu
mit de rezultatele summit-u- 
lui NATO, precizând că Ro
mânia susține continuarea 
prezenței militare în Irak și 
Afganistan, precum și găsirea 
unei soluții globale pentru 
țărifedin spațiul ex-iugoslav.

Traian Băsescua apreciat 
că summit-ul NATO a fost „o

ciu, Afganistanul, Rusia, can
didatura germană la Consili
ul de Securitate ONU și repo- 
ziționarea forțelor americane 
în Europa. Printre petențiale-

Abbaseste 
prea moale

Ierusalim (MF) - Mi- 
nistrul israelian al Apă
rării Shaul Mofaz, l-a 
criticât pe președintele 
Autorității Palestiniene, 
Manmud Abbas, pentru 
că nu depune suficiente 
eforturi în lupta împotri
va grupărilor armate 
palestiniene. Israelul so
licită anihilarea aripilor 
militare ale organizații
lor palestiniene și în 
special a Hamas. Abbas 
a ajuns la un acord, în 
ianuarie, cu grupările 
radicale palestiniene, 
pentru o 
perioadă de lOw 
calm, altfel spusjajri 
de încetare 
a atacurilor țH|||i .ț SH 
antiis-
raeliene. ■

Președintele Bush și cancelarul Schroeder

privește Irakul, Germania, care 
antrenează deja forțe de secu
ritate irakiene în afara țării, 
dar refuză să trimită trupe, și- 
ar putea exprima disponibi
litatea de a participa la reface
rea administrației irakiene.

Ahmed Abu Aii 
(Foto: EPA)

Acuzatele 
complot 
Washington (MF) - 
Un american de ori
gine arabă, Ahmed 
Abu Aii, a fost Incul
pat marți pentru 
complot în vederea 
asasinării președin
telui american, 
George W. Bush, și 
susținere acordată 
rețelei al-Qaida. Șase 
capete de acuzare au 
fost formulate 
împotriva lui Aii, care 
riscă până (a 80 de 
ani de închisoare. 
Ahmed Abu Aii a 
fost arestat îh Arabia 
Saudltă, în iunie 
2003, unde a fost 
plasat în detenție 
înainte de a fi trimis 
în SUA. Ahmed Abu 
Aii e acuzat că a dis
cutat cu un complice 
despre un proiect de 
asasinare a președin
telui Bush, cu armă' 
sau cis mațtaă-cap-, 
cană, informațiile au 
fost furnizate de doi 
sUspecți în legătură 
cu atentatele din mai 
2003 de la Riyad.

Sarajevo (MF).- Un fost ge
neral musulman bosniac, Ra
sim Delici, a anunțat, marți, 
că se va preda într-un inter
val de șase zile Tribunalului 
Penal Internațional (TPI) 
la Haga, care 1-a inculpat pe( 
tru crime de război comise îh ' 
Bosnia, a anunțat postul na
țional de televiziune bosniac.

„Fostul general Rasim De
lici va pleca către Haga”, a 
anunțat postul de televiziune, 
precizând că actul de acuzare 
a fost predat premierului Fed
erației croato-musulmane, 
Ahmed Hadzipasici.

Federația croato-musulma- 
nă face parte din Bosnia, îm
preună cu Republica Srpska.

„Pentru că respect visța, 
nu pot face nimic altceva ae- 
cât să apăr adevărul războiu
lui în fața Tribunalului de la 
Haga”, sediul TPI, a declarat 
Rasim Delici.
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Gafă diplomatică
Ottawa (MF) - Viitorul 

ambasador ai Canadei 
In SUA a creat o situație 
stânjenitoare, afirmând 
că țara sa participă deja 
la proiectul american de 
amplasare a scutului 
antirachetă, deși Guver
nul canadian a declarat 
în repetate rânduri că 
încă nu a luat o decizie 
asupra acestui subiect. 
El a fost întrebat dacă 
țara sa participă la 
proiectul american și a 
răspuns afirmativ.

Procurorul general al 
Ucrainei analizează 
cazul otrăvirii

Londra (MF) - Ipoteza otră
virii actualului președinte al 
Ucrainei, Viktor Iușcenko, 
din ordinul unui consilier po
litic al Kremlinului este anali
zată, în prezent, de către pro
curorul general al Ucrainei, 
potrivit BBC News.

Acuzația apare într-o înre
gistrare audio care a ajuns în 
posesia procurorilor. O copie 
a acesteia a fost obținută de

Newsnight, care a declanșat 
propria sa anchetă în cazul 
otrăvirii lui Iușcenko.

Marți, principala persoană 
vizată de aceste acuzații, Gleb 
Pavlovski, liderul undi centru 
de studii politice moscovit, a- 
propiat al Kremlinului, a res
pins categoric acuzația potri
vit căruia el a avut ideea o- 
trăvirii lui Iușcenko.

„Este greu de imaginat din 
ce motiv cineva ar face așa 
ceva. Cum aș fi putut să vin 
cu o asemenea idee. Este ab
surd, și la fel de absurd este 
și faptul că această ipoteză es

te luată în serios”, a declarat 
Gleb Pavlovski pentru News
night.

Prezentarea înregistrării a 
fost considerată o încercare 
a adversarilor lui Pavlovsky 
de a-1 discredita, după ce aces
ta a eșuat în încercarea de a-1 
promova pe candidatul prorus 
Viktor Ianukovici în ftincțîa 
de președinte al Ucrainei.

Oficialii de la Kiev au de
clarat că otrava nu ar fi putut, 
fl produsă decât într-unul din. 
patru sau cinci laboratoare, 
prouabil în Rusia sau Statele 
Unite. 1
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• încă o săptămână. Concursul pentru 
ocuparea postului de director al Teatrului de 
Pțvistă Deva, ce urma sâ fie susținut ieri, a 
f st amânat prin reprezentarea președintelui 
comisiei de examinare, până în 2 martie a.c., 
la ora 9.00. Concurenții sunt Mihai Panaites- 
cu, Dan Cîmpean și Turi Zoltân Adrian. (S.B.)

• Proiect finalizat. Terminarea finanțării 
proiectului „Centrul Social Comunitar", deru
lat la Hunedoara, va fi încununată, azi, 
printr-o sesiune de închidere organizată în 
incinta centrului, care va debuta la ora 
13.00. Va urma un moment artistic, prezen
tat de copiii care beneficiază de servicii 
sociale în cadrul-Centrului de zi. (S.B.)

Director interimar la DADR
Deva (L.L.) - în anii pre

mergători aderării.la Uniunea 
Europeană, România trebuie 
----------------- să depună 

eforturi con
siderabile în 
domeniul agri
culturii pen
tru a se putea 

ce- 
Și

alinia 
rințelor

Fără autorizare
Deva (R.I.) - Două 

instituții de învățământ 
din județ, din rețeaua 
școlilor sanitare „Caro! 
Davilla”, de la Călan și 
Hunedoara, și-au pier
dut autorizația de încre
dere. Comisia Națională 
de Evaltiare și Acre
ditare a învățământului 
Preuniversitar a retras 
recent autorizația de 
încredere pentru 21 de 
școli particulare 
întreaga țară.

Protest BNS

Călin Marian

standardelor impuse. în acest 
scop au fost create și acordate 
României fonduri neram- 
bursabile, cu ajutorul cărora 
agricultorii români să facă 
investițiile necesare pentru ca 
în momentul aderării să nu 
se creeze o discrepanță între 
oferta Uniunii Europene și 
cea autohtonă.

Noul director interimar al

Direcției pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală Hune- 
doara, Călin Marian, susține 
că „trebuie să dinamizăm 
activitatea de absorbție a fon
durilor europene acordate în 
perioada de preaderare. 
Numai așa vom reuși să 
devenim competitivi pe o 
piață a Uniunii Europene, 
extrem de agresivă și aflată 
într-o continuă modernizare. 
Vrem să ajutăm agricultorii 
hunedoreni să facă o agricul
tură europeană”.

Cu cât agricultura este mai 
tehnologizată, costurile de 
producție scad și rentabili
tatea crește, ceea ce înseamnă 
prețuri mai mici și competi
tivitate pentru produsele Uni
unii Europene.

din

deDeva (I.J.) - 130 
sindicaliști aparținând 
BNS Hunedoara au 
protestat, ieri, în fața 
Prefecturii. „Am înain
tat o notă de protest pre
fectului cu. punctul de 
vedere al BNS. Astfel, 
ne încadrăm în calen
darul . sindical de 
proteste la modificarea 
preconizată a Codului 
Muncii”, declară Ovidiu 
Morgan, președinte 
BNS. Sindicaliștii pro
testatari sunt 
jați Renel, 
industriei 
apărare, 
tari

ț

r

Ntcolae Timiș 
(Foto: Traian Mânu)

i

CEC-ului, 
bliotecilor 
și poștei.

Asociere 
laGeoparc 
Hațeg (R.I.) - Cele 11 
primării din zona 
protejată Geoparcul 
Dinozaurilor - Țara 
Hațegului se vor 
constitui într-o Aso
ciație Intercomunală. 
Nicolae Timiș, pri
marul Hațegului, 
spune că flecare pri
mărie a aprobat, în 
cursul acestei luni, 
asocierea la acest 
organism, în care 
sunt implicate și 
Hidroelectrica și 
Șantierul Rău Mare- 
Retezat, fiecare 
membru plătind o 
cotizație. „La 
începutul luni) martie 
vom depune la Mi
nisterul Mediului o 
cerere de constituire. 
Intenționăm să 
facem proiecte pe 
care să le finanțăm 
din fonduri 
europene, prin care 
să dinamizăm activi
tatea în zonă.*.

Premii de milioane
Den (L.G.) - Ieri, a a^iMoc extragerea 

câștigătorilor concursului care răsplătește 
fidelitatea cititorilor Cuvântul liber. Cei trei 

norocoși sunt așteptați la 
sediul redacției pentru a 
intra ta posesia premiului 
oferit de Cuvântul liber:

Cazan Nkxdete - Uroi - 1.000.000 lei 
Andronache Elvira - Hațeg- 1.000.000 lei 
Mielăuș Cosmin - Deva - 1.000.000 lei

Pregătiri pentru leul greu
■ Unii comercianți au 
afișat deja prețurile 
atât în moneda veche 
cât și în cea nouă.

tor la prețurile în leul greu, 
își aduc aminte de vremurile 
de dinainte de '89, când puteai 
să cumperi ceva cu un leu”, 
spune patronul unui non-stop

Deva - Prețurile și tarifele 
bunurilor și serviciilor vor fi 
afișate atât în monedă veche, 
cât și în monedă nouă, 
începând cu data de 1 mar
tie. Deșf mai au la dispoziție 
o săptămână, în unele, maga
zine etichetele specifică deja 
prețurile în ambele variante. 
„Clienții mai în vârstă sunt 
cei oare fac comentarii privi-

Campamede 
primăvară

Deva (L.L.) - Campania de 
primăvară treouie pregătită 
din timp și agricultorii au 
nevoie de informații privind 
oferta de sămânță, îngrășă
minte chimice și pesticide 
pentru culturile pe care le vor 
înființa. întâlnirea de lucru, 
de ieri, la care a participat și 
noul director al D.A.D.R. 
Hur jdoara, s-a bucurat de 
interes deosebit din partea 
agricultorilor. Producătorii și 
comercianți! de semințe au 
prezentat Oferta pentru 
primăvară pentru ca agricul
torii să poată cumpăra în 
deplină cunoștință de cauză.

Cozma va fi judecat 
la Craiova

Deva (M.S.) - Magistrații 
din Craiova vor judeca, pe 3 
martie, contestația depusă de 
Miron Cozma împotriva man
datului de arestare emis după 
ce fostul lider al minerilor a 
fost grațiat, două zile, de ex- 
președintele Ion Iliescu. 
Hotărârea a fost luată ieri de 
înalta Curte de Casație și 
Justiție. Strămutarea cauzei 
la Craiova s-a făcut deoarece 
Cozma e închis în penitencia
rul de maximă siguranță din 
localitate. Decretul de gra
țiere a lui Miron Cozma, și a 
altor 45 de persoane, a fost 
semnat de fostul preșe&inte al 
României pe 15 decembrie 
2004. Decretul a fost revocat, 
ca urmare a criticilor formu
late de societatea civilă și par
tidele politice. Cozma, con
damnat la 18 ani de 
închisoare, a cerut apoi sta
tului român daune de 5 mi
lioane de euro pentru faptul 
taL: ■ fifKlMtrtet xi n> ira.

pentru o pâine pentru care 
acum plătim 18500 de Iei, din 
iulie vom achita 1,85 Iei noi. 
Vor apărea, așadar, și hernii, 
unitățile subdivizionare ale 

din centrul Devei. „încă nu le- leului. Cei care au depuși 
am afișat, dar la 1 martie 
toate produsele vor avea 
prețurile exprimate așa, pen
tru că legea prevede amenzi 
mari. Acum pregătim 
etichetele”, afirmă angajatele 
unui centru comercial.
rara tsmexi

Următoarele 4 luni vor fi de 
„exercițiu” pentru ca oamenii 
să se poată obișnui cu ideea 
leului greu.

Concret prîn denomtnare,

bani la bancă nu trebuie să- 
și facă griji pentru că vor pri
mi echivalentul în lei noi, 
fără să plătească ceva pentru

Vor ff afișate șl noile j te*trf

i preschimbare. Românii care 
t au sume mai mari de let 

vechi acasă „la saltea” vor 
putea să-i folosească fără 
probleme la plata cumpă
răturilor până ta iulie 2006, 
comercianții fiind obligați să- 
i primească.

Temerile unora, mai ales 
ale bătrânilor că își vor

■ pierde banii în urma 
; denominării nu sunt justifi- 
I cate. Așa cum ta ultimii ani

am primit bancnote cu tot 
' mai multe zerouri, acum 

„drumul monetar” se va par-
■ curge în sens invers.
! Adică nu vom mai vorbi de 
' milioane de lei, ci de mii de 

lei șl bani*. -

Interes pentru fondurile SAPARD
Dev; (L.L.' - Promovarea 

programului SAPARD care 
s-a desfășurat în această 
săptămână în județul Hune
doara s-a bucurat de apor
tul tuturor instituțiilor 
implicate; în cadrul întâl
nirii au avut loc discuții de 
informare a potențialilor 
beneficiari ai fondurilor 
nerambursabile SAPARD. 
Obiectivele principale ale 
campaniei au fost fur
nizarea informațiilor utile 
pentru cunoașterea progra
mului și pentru accesarea 
fondurilor SAPARD. Nico- 
lae Roman, reprezentantul

Direcției Agricole Hune
doara la aceste întâlniri, 
susține că „numărul mare 
de . participant! ne în
dreptățește să credem că 
SAPARD-ul se bucură de 
mare interes printre 
agricultori. Printre pro
blemele care au fost discu
tate în cadrul întâlnirilor 
s-au numărat și aspecte 
despre întocmirea pro
iectelor aferente măsurilor 
acreditate, prezentarea fi
șelor tehnice ale măsurilor 
în curs de acreditare, dar și 
problemele cu care se con
fruntă solicitanții”.

Dragobetele
Deva (S.B.) - La începutul 

primăverii, în 24 februarie, 
tinerii sărbătoreau Dragobe
tele pentru că atunci păsările 
încep să-și facă cuib nou. Se 
spune că cele care nu s-au 
împerecheat de Dragobete nu 
vor mai avea pul până la anul 
viitor. Urmând obiceiul 
păsărilor, în această zi, gru
puri de tineri și tinere mer
geau la pădure, culegeau 
ghiocei, se sărutau și erau 
foarte veseli. Se spune că 

nerii care Ies împreună ta 
această zi și nu se sărută nu 
se vor mai iubi. Tot azi, 
femeile tinere topesc zăpada 
și se scaldă ta apa obținută 
pentru a-și păstra frumusețea.

I

i
i

Mobilier la comanda

S C. HD STIL HARABAGIU SNC. Hunedoara
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Tel.Fax.: 710900.713334
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PRIMA

TELE 7 DEVA

06 304)7.00 Observator (r) 
11.80-12.00 Emisiune de 

divertisment 
23.45-24.00 Observator .

9:1 OOnxt care adua cartea 
9:15Tfoăr»,neWștit 
0 (reluare) 

10 loctoral de suflete.
El episodul 15

21 nov.-20 dec<-r , , ______ ,
Starea dv « foarte bună, relațiile cu cei din Jur

. decurg fără probleme. Aveți succes în afacelrt dkl 
colaborați bine cu toată lumea.

r21 <tec.-2O lan.
Awți muh de lucru,

' itiștesc veștHe de la 
intrați In controverse sterilei

Ferdinand de Hab-

păsările

partenera 
sărbătorii, 

H de a-l proteja

XUHea introduce o reformă • 
structurare, comportă o eroare 

(«Calendarul gregorian’)

______
trice.

*»* _______________________
Se tatrerupe furnizarea apei bi Deva:
□8.00-14.00 Str. 22 Decembrie, Cart. Dorobanți, Bd. 
Decebal. Str. Horea, Str. 1 Decembrie (parțial), Str. M. 
Averescu; vor fi afectate punctele termice nr. 5, 6, 8, 9, 
9A, 9B. 27, 28. 40 și 44.

730 Jante TVR Sport Meteo
2flH un sfert

I

I

i

săse

I

i tea

n* .............
ie sunt In centrul | 
Jungețf la zi. în

spre a va

|1fan.-2O toil.
DtecuțMe pentru obținem» du jfMttațți >
persoană dragă vă ocupă mult timp. Va interesați 
de actele- nacacara unei călătorii.

21 tori.-2O aug. 
Față de ziua 
sional. O 
fantă dă soli

■t

CU 0 .
' de serviciu.

21 auq.-20 : 
Unde

21 sept,-20 oct.
.

Bârfele Sunt la ordinea zilei. O discuție 
termină cu o critică greu de suportat, de care 
sunteți decis să nu țineți seama.

21 oct-20 noy. __
Aveți o zi norocoasă. 
Persoane de încrede» 
împreună la acțiuni bănoase ți

Megramel din numă- 
talWMWWrt: T - B - FUS - 
MIWEB- el - COBORÂRI - 
BAIES « BAL - LA - UMILI - 
BONA Ut - A - SENAT - AC
- Bl - AV - RU - I - SPÂNI - 
M - SPEOLOGIE - IAD - NANI 
-RE-AG-TU-R - PODEA
- NAOS

7.00 Observator 
cu Sanda Mcoia. 
Sport 

830 Canteul <te știri
_ , I 1030 In gura presei

1135 Zâmbete Intr-o pastilă ’ (reluare) 
12:15 Promotor (reluare) 1130 Conan Interactiv 
1330 Știrile ProTv 
13:45 Marele restaurant
fi (comedie, Franța, 

1966). Cu: Louis De 
FunAs, Berbant Blier, 
FoicoLuir Reda: Jac
ques Besnatd. tn timpul 
unui select dineu, orga
nizat la Grand Restau
rant dispare șeful unui 
stat sud-american, iar 
patronul localului, dl 
Septine, devine primul 
suspectat 

1640 TMr și neăniștit, 
0 episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, laureen Be< Doug 
Davidson, Peter Berg
man, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Jtirte ProTv. Vremea 
1735 Teo 
1930 ȘtHe ProTV. Sport 

^(mnSe^uSTtapo- 

nla, 1994).Cu: Thora 
Birc^ Harvey Keitel, 
MM Ragers, Christo
pher McDonald. O feti
ță ds 9 ad pe nume 
Eva dosește, ca orice 
copi un artimaL Din

. nefericire, tatăl său vi- 
treg este aletgk la ani
male, iar mama nu ’ 
crede că fiica d esufi- 

de'responsabU.
«
4
i

I

21 febr.-20 mart.
'trAju-teffjrarir tlJj'21'^2'2.' ''''.'Hjeairsmui vs face $■ neglijați pmuraMie iirgenw» 
Nu începeți activity noi, ca să nu tea# dacbdi

Jrirife ProlV. Sport 
umBRM umponnor 
tanagabri, episodul 7. 

Lorenzo Lamas, 
■LQ. Jones, Geoffrey
Blake, Mike White, 
Kent McCord 

038 Știrile Pro TV 
135 Marele restaurant 
fi (comedie, Franța, 

1966). Cu: Louis De 
Funes, Berbant «ier

1230 Sue 
0 Thomas 

1330 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

1335 A doua cădere a 
fi Constirtinopoiuiui 

(reluare)
1630 Observator 
1635 Mvere->■ A trăi cu pari- 
0 ine. Cu:

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Veto, 
Giuditta Saftarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

17-35 9595-Te kwață ce să 
fad

1855 Meteo 
1930 Observator cu 

AJessandra Stokescu și 
Ludan Mânduță. Sport 
Meteo

2035 fcnr sare țmfira
fi (comedie. Franța, 1974). 

Cu: Piere Richard, Jane 
Biridn, Claude Pfepkx 
Jean Martin, Danielle 
Minazzoă, Vittorio 
Caprioii, Julien Gukxnar, 
Henri Guybet Piere 
Durois e un profesor de j 
matematică. Tatăl lui 
este un cunoscut 
chirurg, cmondktează 
pentru postul deprimat . 
al orașului. în localitate ’ 

’ se află o echipă de 
televiziune, paparazzi ' 
sunt și ei to zonă,

. deoarece Jackie Logan, 
o renumită actriță, este 
tnoraș

22:15 Marius Tucă Show 
23M QbsetvMor oj Lstifit

«BOm gura presai cu 
Waatatoa

Concurs Interactiv

530 Ptwejtki adevărate 
.(reluare)

630 Iubirea mea, păcătui 
0 (reluare)
730 Pădurea blestemată 
0 (reluare)
839 RUbi (reluare)

; 10:15 Bdramganta Anastasii 
0 (reluare)

1130 Șapte femei. Cu: Gio- 
0 vanna Antonelli 

1230 hgnul nopții. Cu: 
q Cesar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Banos 

13:15 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanie, Josă 

Angel Llamas, Maria 
Helena Doering

14:15 Pista săbatică. Cu: 
0 Marlene Favela, Mario 

Cimarro
1530 Iubirea mea, păcatul.
0 Cu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel
1630 Pădurea blestemată.
0 Cu: Edith Gonzălez, 

Gabriel Soto
1730 Potrețdri adevărate 
1735 Vremea de acasă 
1830Gftanas

1

730 Coiagiui dudkpnRor
730 Nemuritorul
830 Teleshopping
830 CeZarși tipar
930 Rebelii

1030 Tonomatul DP 2 
1130 Gnd minute de cutiuță 
11:45 Pashni
1230 Ewrxflspecer 
1235TeteVfoedelaCiuj.
1330 Teteshoping 
1430 Nemuritorul 
1430Cbte{^uiduid4enflor 
1530 împreună to Europa:

Emisiune fn limba 
maghiară

1630 item MMcIm Par
lamentele

1630 Clnd minute de 
cuhură

1635 Jurnal TVR Știri, sport, 
-meteo

1730Rebefii 
17:55 Eunxflspecer 
1830 Jurnal Euronews Versi

une în limba română
18:15 Ond minute 

de culturii
1830 Sănătate naturistă. Pre

zintă Ana Maria Lazăr.
1930 Maria Borta

730 Teleshopping
730 Motor
735 Sport cu Fiorentina
830 Teleshopping 
<30 Sunret Beedi 
930 Dragoste șl 

Oputen (SUA 191 
Susan Flannery, 
McCook, Roon Moss, 

! IMnsor Hannon Regia: 
Lee Phillip Bell, William 
J. Bell

1030 Kansky Show 
1035 Clp Art
1130 Montai 
1230 Levinta prezintă 
1230 Teleshopping 
1235 Bani te greu 
1330 Teleshopping 
1435 Sunat Kadi

1530 Focus. Emisiune infor
mativă

1535 Dragoste și putere 
“(SUA 1987) Cu: Susan 

Flannery, John McCook 
1550 Camera de râs 
1630 Trăsniți to NATO 
16:50 Kansky Show 
1830 Focus Prezintă: Magda 

Vasiliu.
1930 Monica

MM Rdi Gr. Barbara Mori, 2®ffl Draobete, sMftoarea 
□ Eduardo Santamarina, £ JlM 

; Ana Martin
2230 De M cri femeie. De 3 , 

,x femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 
dm România, femei 
independente financiar, ’ 
capabile să ia decizii 
importante, femei tocre- 

. zătoare în forțele lor
, tXtNMMMRM awbbw* 
0 ste. Cu: Notkis Batista, 
” Juan Pâbfo totaKtora,

Hilda AbrahaMz, Dora ; 
Mazzone, Saul Măriri, 
Ludano D'Atessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

140 Nfatanma. Cu: 
0 Gabriela Spanie, Josă 

Angel Llamas, Marfa 
Helena Doering, Orlan
do Miguel, Catherine J' 
Siachoque

2130 Jurnalul TVR 
2230 Jumahil Euronews pen

tru România
22:15 O ktire neobișnuită 

fi (dramă, SUA, 1998). Cu: 
; \ Kate Nelligan, Ron Sil-

. ver. Regia Annette Hay
word Carter. O

- judecătoare se vede 
obligată să-și schimbe 
viața și să-și reevalueze - 

■ toate sentimentele și 
prindpule In momentul 

Jn care află că are can
cer to faza terminală 

MO A fost odată hoț. Cu: 
Ssandrine Hoti, Ivan 

Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer irate, sor t 
Ito, Michael Wong 

030 Dragul de Raymond 
130 Paranoia (thriller, SUA, 
fi 1998). Cu: larry Drake, 

Brigitte Bakop, Robert 
Floyd

t

2030 Vindecări niracuioase 
2130 Vedeta la măturii 
2230 Trăsniți to NAT.O. 
2230 Focul plus Cu: Cristina 

. Țopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 

.. Enache. FOCUS Plus
' reprezintă jumălul-sin-
' r teză al zilei, la Prima 

Tv. Este un program de 
jtin dinamic, iîn care 

găsiți principalele 
1 evenimente de peste zi 

; prezentate pe scurt, dar 
' care conține ți o vedere 
. detaliată asupra celui 

mai important dintre ele 
Obiectiv FOCUS 

2£ftl Urnii șl naivi (dramă, 
fiSUA, 2000). Cu: Devon 

G jmntenall, Eton Bai- 
ez iriy Jover. Regia: 
Catherine Jelski

1tCi Șapte sm c i Adriana 
190 focus

830 Câinii zăpezi (acțiune, 
fi Canada, 2002).

930 Ultimul luptător stelar
13 (SF, SUA, 1984). Cu: 

Robert Preston 
1120 Nu e vina noastră!

fi (dramă, Italia, 2003). 
Cu: Cado Verdone, 
Margherita «fer 

13:15 Memphis Bele ■
fi (război, Anglia, 1990). ■ 

Cu: Matthew 
Modine 

1535 Fast Food (comedie, 
«Australia, 2003). Cu: 

Vince Cotosrmo 
1635 Chicago (musical, SUA, 

2002) 
1825 Sunt spion (acțiune,

fi SUA, 2002). 
Thomas.

2M0 Călărețul singuratic
fi (dramă, SUA, 2003). Cu: 

Chad Murray, 
Nathaniel Arcand, Fay 
Masterson, Sebastian 
Spence.

2130 (linii zăpezii (acțiune, 
fi Canada, 2002).

23:10 Petrecerea (comedie, 
fi5UA, 2001). Cu: Alan 

Cummings, Jane 
Adams, Paricer Posey, 
Mina Badie

135 Vineri, to Ajun da 
fiCrfidun (comedie, SUAr

i

t
4

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de miercuri

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Muzică
21.00 Publicitate
21.05 Muzică
21.50 Știrile TELE 7 Deva

£IALLMARK
12.15 Misterele părintelui 

Dowling
13.00 Fiicele lui McLeod 
14.00 David Copperfield 

(dramă, SUA, 1999) 
1545 Izvorul (fantastic, Cana

da, 1999).
1730 O nouă viață (dramă, 

SUA, 2001)
19.15 în căutarea 'âmi de Aur 

(aventuri, SUA, 2000)
21.00 Fiicele lui McLeod 
22.00 Brigada de petiție 
23.00 Jordan

<

14.00 De ce dau greș Servici
ile Secrete, Rateu 

1530 Avioane! țer »țk 
secohitui 21 

1630 Secretul nazist 3
Vo nh 

1730 Istorii neeluddta, 
Cotosseum-ul roman 

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter 

1830 Pescuit extern, Codul 
din rtul Severn 

1930 Mașini externe, EU- 
2030 foSnotogle extremă, 

tarajefe din Veneția 
2138 Fantele lui Hitter, Ltni 

fi’-

i 930 Schi acrobatic (reportaje) 
• 1030 Trial: Campionatul Mon- 
r dial de sală (reluare) 1130 Fot- 
; bal: Cupa UEFA (reluare) 1230 
!. Combinata nordică 13:15 Schi 
: fond: Campionatele Mondiale, 
i. (live) 1530 Tenis: Turneul fem- 
; inin de la Doha 1635 Sărituri 
° cu scNurile, la Oberstdorf, 

Germania (live) 1830 Schi 
fond: Campionatele Mondiale, 

’ la 3bețstdort Germania. 2030 
< Săritori cu Schlurile: Campiona

tele Mondiale, ta Oberstdorf. ! ‘ 
Calificări 2130 Box: Gală Inter- > , 
națională. 2330 Știri: Ediția î ‘

■ SSMTrSSS îWjSBgi»

I
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Combini frlqortfVcaPc 
Aragaz'tndaM '. > .

• Curs. în Valea Hulti’Jse va organiza în 
acest an un curs complex.destinat pregătirii 
personalului care dorește să lucreze în tu
rism. Pregătirea, ®*rsanțitor se va derula pe 
pamirsul a nouă luni, incluzând noțiuni de 
drept, limbi străine șl cele specifice activității 
din domeniul hotelier Șl alimentației publice. 
(C.P.>

• Mărțișoare. Doar 20 de comercianți au 
cerut și primit aprobare din partea Primăriei 
Petroșani pentru vânzarea de mărțișoare. Cu 

u toate că autoritățile spun că este o cerere 
Șmai mare de mărțișoare în acest an, cei mai 
’ mulți comercianți au ales să expună doar în 

preajma zilei de 1 martie pentru a evita 
chiriile. (IJ.)

BaHV8|H Jajpohezi «unt la fel de atrași 
le Cori precum femeile. Festivalul interna

țional de orhidee se află In Japonia la cea 
de-a 15 ediție șt se încheie la 27 februarie.

* (Fota SPA)

Alpinismul utilitar, ca meserie
■ Alpinismul utilitar 
câștigă teren în rândul 
meseriilor nou apărute 
în România.
Iha Jurcone_________________
Ina.JurcoMțlitf 0HflnwNe.ro

Deva - Cei cărora le place 
aventura și nu au rău de 
Înălțime, se alătură profesio
nist ilorcare lucrează la îriăl- 
Imf DSWdBVÎÎ WtnîBt în
să, trebuie să ai deja în buzu
nar o mimă de circa 3.000.000 
de lei, atât cât costă un curs 
pentru obținerea calificării in 
alpinismul utilitar.

„Persoanele care îndepli
nesc anumite condiții cum ar 
fi vârsta, sănătatea bună, o 
altă meserie la bază se pot 
Înscrie la cursurile de spe
cializare. La noi în județ nu 
există posibilitatea calificării, 
aceasta se poate face doar la 
București. Este drept, acolo 
mai multe firme organizează 
cursuri, iar condițiile de în
scriere diferă de ba o societate 
la alta. Dar, în principiu, exis
tă patru •condiții de bază", ne- 
a spus Daniel Alexandru, alpi
nist utilitar;

Cursurile de specialitate 
durează foarte puțin, undeva 
între o Băptămână și două.

•aspiranții trebuie să aibă peste 18 ani;
«experiența montană de cel puțin doi ani;____________
«viza medicală, dată de un medic în medicina muncii; 
•o calificare într-o altă meserie prezintă avantaj.

gancPost 
Raiffeisen

13,5%
13,5%

Subvenții pentru firme

. jțfy «i i

Capacitate lOOOcmc 140.000 lei
Capacitate 1500cmc 210.000 lei
Capacitate 2000cmc 280.000 lei
Capacitate 25OOcmc 430.000 lei
Capacitate 3000cmc 516.000 lei

PRINCIPALELE COTApI UN 23.02.200S

Deva (C.P.) - Firmele hune- 
dorene care organizează în 
baza unui plan anual pro
grame de formare profesio
nală pentru proprii angajați 
și care îndeplinesc criteriile 
administrative de eligibilitate 
primesc bani de bugetul asi
gurărilor pentru șomaj. 
Această sumă reprezintă 50 la 
sută din cheltuielile cu ser
viciile de formare profesion
ală organizate de firmă pen
tru un număr de cel mult 20 
la sută din personalul anga
jat, pentru un singur program 
în cursul unui an, a declarat 
Angela Barbu, purtător de cu
vânt al Agenției Județene de 
Ocupare a Forței de Muncă 
Hunedoara. Angajatorii hune-

doreni care beneficiază de a- 
cești bani sunt obligați să 
mențină raporturile de mun
că sau de serviciu ale per
soanelor participante la pro
gramul de formare profesion
ală, cel puțin trei ani de la 
data acordării acestei sume.

' Dacă din motive imputati- 
bile angajatorului, această 
condiție nu este respectată, 
atunci firma este obligată, 
conform prevederilor legale, 
să restituie în totalitate sub
venția primită, plus dobânda 
de referință a BNR. Aceste 
programe de formare profe
sională urmăresc prevenirea 
șomajului și consolidarea 
locurilor de muncă în cadrul 
unui agent economic.

Rubrică raaNzatil de SVM1FB RNWE9T SA DEVA, 
Udul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Societatea Preț
închidere 

5250

Variație
(lei/acț)(%)

*9.60i. SNP PETROM
Z- SIF1 BANAT-CR15ANA ..... îSîod +3.21
3. TLV, 14700 . +5
4. BRD 59500 +3.48
5. IMPACT 7450 ' -0.67
6. 5360 -1.85
7. ANTIBIOTICE W I50O 0
8. ROMPETROL 1170 +1.74

RAFINARE (RRC)
9. HABER 7000 +6.06
10. . s "Wo - 1.48'
11. DECEBAL ‘ 220 0

Alpiniștli utilitari îmbină utilul cu plăcutul. (Foto: Traian Mânu)

de lei", mai spune Alexandru. 
Persoanele care vor să afle 
mai multe informații se pot 
adresa reprezentanților Aso

"Prețul unui astfel de curs, 
cel puțin pe care l-am făcut 
eu, a costat 1.200.000 de lei, 
însă asta se întâmpla acum

ciației. Profesionale a Alpi- 
niștilor Utilitari din România, 
la telefon 021/726.63.12.

doi ani.
Astăzi un curs poate 

ajunge la trei milioane j

imwii
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în dâta de 24 februarie 2005

Valută
BNR-------------------------

euro dolar liră sterlină franc elvețian . forint
36.708 27.830 53.114 21.988 152

Cu,sulvaluta, practicatda Mnclla dlo Dwk in aS Mnrarie 2005 -
valută euro dplșr liră sterlină franc elvețian forint

c V c v c V c V CV
BancPost 36.300 37.100 27.400 28.100 53.000 S4.000 23.500 24.200 145 155
BRD 36300 37.700 27.370 28.610 2 52.150 54.610 23.490 24.650 144 < 158
Banca Transilvania 36.300 37.050 27.438 28.188 52336 53.336 23.478 23.978 147,34 151,59
Raiffeisen Bank 36.300 37.300 27.300 28.400 52.100 53.700 23.470 24.280 140 154

Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 3®000 37.000 27.200 28.000 Sp.OOO 53.000 21.500 24.000 140 >' 150

Herdan Exchange 36,200 37.000 27.300 28.000 ' . 51.000
y-.

54.000.

0HflnwNe.ro
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• Sancțiuni. La Deva, lucrători ai Biroului 
Poliției Rutiere și Specialiști ARR au organizat 
o acțiune pe linie de transport în comun. Au 
fost aplicate 47 de sancțiuni, în valoare de 
33,8 milioane de lei. (V.N.)

• Furt calificat. A fost prins un hoț din 
Lupenr care are de executat trei ani de 
închisoare pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat. Dinu Gogoașă se numește și 
are 32 de ani. (V.N.)

• Ședință de Consiliu. Consiliul Local 
Orăștie se întrunește azi, de la ora 15.30, 
într-o ședință ordinară. Sunt așteptați să 
prezinte informări asupra activității din ulti
ma perioadă reprezentanți ai unităților de 
Poliție și Jandarmerie la nivel local. (D.l.)

■ Fenomen deosebit 
de periculos, determi- 
nat de cauze multiple 
ce trebuie descoperite.

Valentin Neagu

ta scăldat... variantă 

parlamentare

Tiberiu Stroia
n acria JtrowwflTOi remeaia ro

K Iu știu alții cum sunt, dar eu, când
I > mă gândesc la Dâmbovița cea dulce 

și atât de frumos curgătoare, nu pot să nu
mi aduc aminte de guvernanții noștri. 
Și să nu mă întreb: pare ce-or mai face ei, 
săracii? le ajunge oare salariul? Că, 
vorba aia, n-au ei experiența , <s 
pensionarilor, învățați să trăiască 
cu pâine și lapte.

Uite-așa, mai ieri, am aflat că Năstase a 
ajuns preșul colegilor din PSD. Care, după 
ce au pierdut alegerile, se cam șterg pe 
picioare (și pu numai) cu aroganța lui. 
Cât despre șuvița pezevenghiului Băsescu, 
astă cică iar a luat-o razna.

Dar cea mai mare năzbâtie a guver
nanților noștri e că au fost prinși...

la scăldat. Sau mai precis s-au apucat 
să-și construiască o piscină în subsolul 

parlamentului. Unde să$e scalde, 
departe de ochii prostimii plătitoare
de impozite. s

Prinși cu mâța-n sac de nenorociți i ăia
de jurnaliști, care n-au altceva mai bun de 
făcut, aleșii noștri au început s-o scalde. 
Că de fapt nu e o piscină, ci doar o 
groapă pe care, probabil, un tâmpit de 
muncitor s-o fi apucat s-o-faianțeze.

Offitottf Uben Domnule 
prfrn-procuror, nu cu mult 
timp în urmă a fost ana
lizată și evaluată activitatea 
parchetelor din județul 
Hunedoara din ultima 
perioadă. Ce putem spune 
despre acest lucru?

Tiberiu Medeanu în primul 
rând faptul că procurorii din 
județul nostru și-au 
desfășurat activitatea în con
textul unor transformări 
majore ale legislației, a Codu
lui de procedură penală mo
dificat și a numeroase acte 
normative care au schimbat 
competența ori princjpffle 
referitoare la unele instituții 
juridice. De asemenea, s-au 
înființat noi structuri cu 
sarcini în domeniul pre
venirii și cercetării in
fracțiunilor.

<&.* Gare ar Q o primă 
concluzie?

Tiberiu Medeanu: Trebuie să 
spunem că în perioada anului 
trecut ne-am confruntat cu 
existența unui mare număr 
de dosare penale $1 cu un 
potențial, infracțional ridicat. 
în comparație cu alte zone ale 
țării. Rata tofracționalității în 
județul Hunedoara a fost mult 
mai mare decât cea existentă 
la nivel național.

totalul celor trimiși în jude
cată de parchetele locale sunt 
de acolo.

La aceștia se adaugă o 
parte din cei 300 de inculpați 
trimiși în judecată de Par
chetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara pentru infracțiuni 
de omor, tâlhărie, viol ori alte 
infracțiuni grave care provin 
din aceeași zonă.

C.L: în privința 
in&acțiunilor de corupție au 
apărut noi reglementări. Se 
simt ele ta munca procuro
rilor?

Tiberiu Medeanu: Așa este, 
dar, ele, deocamdată, nu au 
determinat obținerea unor 
rezultate notabile în cauzele 
care țin de competența Par
chetului nostru. La nivelul 
județului activează un singur 
procuror pe linia infracțiu-

Prim-procurorul Tiberiu Medeanu vorbind despre infracțlonalftate,

Situația nu este cores-
punzătoare, chiar dacă ne 
situăm mult peste media exis
tentă în prezent la nivel 
național. Faptele cu prejudicii 
mari sau care se referă Ia 
persoane cu anumite funcții 
prevăzute de lege au fost 
trimise la Parchetul Național 
anticorupție

C.L; Ce greutăți sunt ta 
probarea actelor de 
corupție?

Tlbethi Medeanu: Dificul
tatea cercetării acestor 
infracțiuni a constat în 
inexistența mijloacelor teh
nice adecvate și în faptul că 
au fost reclamate la mult 
timp după comitere de per
soane cărora nu le-au fost

C.L: în presă au apărut 
referiri la implicarea unor 
procurori ta activități de 
favorizare a unor persoane 
din hunea interlopă. Care 
este adevărul?

Tiberiu Medeanu: Au fost 
referiri doar de natura suspi
ciunilor. Organele competente 
nu au stabilit existența unor 
asemenea fapte și nici eu nu 
am probe in acest sens,

C.L: Care este situația, dip 
punct de vedere numeric. £ 
procurorilor?

TUrarlu Medeanu: Față de 
cele 55 de posturi prevăzute 
în organigramă, am încheiat 
anul 2004 cu un număr de 43 
de procurori. Deci cu un 
deficit de 22 la sută față de 
posturile aprobate. Treiefectuate serviciile promise.

Unele dintre acestea și-au unități dîn «h existente în 
nger da acest gen. Satâre retractat declarațiile n : A® ta 
infracțiuni de corupție au fost ori le-au nuanțat spre r“ “* “ - 

infracțiunea de înșelăciune,

.’țs au lucrat 
numai cu doi procurori. Este

trimise în judecată 13 per
soane, iar altor 22 de 
învinuiți le-au fost aplicate 
amenzi.
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Sigur, e adevărat că în groapa aia s-ău 
băgat vreo 35 de miliarde de lei, dar, 
la câte mii de miliarde s-au furat, ce mai 

contează?
Cine știe, poate o piscină pentru parla

mentari e un lucru bun. Nu vom avea noi 
legi mai bune, dar vom fi siguri că aleșii 
noștri vpr fi buni înotători. Iar când va 
veni Potopul, neamul nostru este în 
siguranță.

09.00-12-00

10 00-12,00

Mhatnn Mtfs)ok>l Hunedoara

•'tareWry. vReprasedinte______

în flecara zl e sărbătoare 1

nate succesiv cu Parchetul 
Național Anticorupție, din 
cauza modificării prevede
rilor legale referitoare la 
competență.

Scandalagii depistați
Vulcan (V.N.) - Patru scan

dalagii din Vulcan au fost 
depistați de polițiștii din 
localitate după ce aU făcut 
mare tămbălău în două 
localuri. Fiind în stare de 
ebrietate, Alin. B., 28 de ani, 
Claudiu T., 23 de ani, Ionel T., 
26 de ani, și Cristian C., 24 de 
ani, au săvârșit acte, fapte și 
gesturi obscene, lovind con
sumatorii din localuri și 
spărgând scrumiere, pahare 
și sticle. Acum sunt cercetați 
pentru comiterea infracțiu
nilor de ultraj Ia bunele 
moravuri și tulburarea 
ordinii și liniștii publice.

când au aflat că urmează să 
fie confiscate foloasele care 
au făcut obiectul infrac
țiunilor.

Trebuie să mai spunem 
apoi că multe persoane nu au 
reclamat faptele de corupție 
pentru că nu au cunoscut 
prevederile legale care îi 
absolvă de răspundere 
penală, în cazul în care 
denunță fapta înainte de a se 
fi sesizat organele de 
urmărire penală.

Unele cauze au fost decli

vorba de cele existente în 
orașele Brad, Hațeg și 
Orăștie. Mai mult chiar, în 
unele perioade, aici a fost 
disponibil numai câte un 
procuror.

Criza cea mai mare s-a 
manifestat Ia Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Hunedoara, 
unde au fost disponibili t 
unele perioade doar jumăta^. 
din cei nouă procurori 
prevăzuți în organigrama 
existentă.

Mai mult decât atât, Ia Par
chetul de pe lângă 
Judecătoria Brad a rămas 
numai prim-procurorul, peh- 
tru că recent au fost aprobate 
alte două cereri de pensio
nare.

ir» schi ceulndhr Idualcu 
autorizați.
w de închirieri echipament acM

ii



SPORT

• învinși din penalty. Divizionara B CS Deva 
a pierdut (0-1) partida amicală de verificare 
disputată, ieri, în deplasare împotriva echipei 
Universitatea Reșița, care evoluează în 
eșalonul trei al fotbalului românesc. Golul cu 
care a fost învinsă echipa antrenată de 
Romulus Gabor a fost marcat din lovitură de 
la 11 metri. Următorul amical al CS Deva va 
avea loc sâmbătă la Ilia în compania echipei 
satelit CS Deva II. (C.M.)

• Amical între mineri. Lidera Diviziei C7, Mi
nerul Lupeni, a câștigat, ieri, cu 1-0, meciul 
vnical, susținut pe teren proDriu, în compa
nia echipei Inter Petriia, ocupantă a ultimului 
loc în C7 Partida s-a disputat pe un teren 
greu și o vreme potrivnică, Inter nu a trimis 
nici un șut pe poartă, iar unicul gol al întâlni
rii, a fost marcat de Daj în minutul 8. (C.M.)'

Leu, director de cabinet

FC CIR la TVR2
Deva (C.M.) - Partida i 

dintre CIP Deva și Euro- 
lines București, din ca
drul etapei a 24 -a a Di- i 
viziei A va avea loc 
luni, 28 februarie, de la 
ora 19.00 și va fi trans
misă în direct de TVR2.

turneu de 

pregătire
Deva (C.M.) - Echipa ; 

de handbal feminin Ce
tate Deva și-a propus să = 
folosească cât mai bine 
perioada de trei săptă- • 
mâni db^itrerupere a ? 
campionateiui Bigii Na- 
țlOnaler. „Pe lângă antre- i 
nitaente,vott 
la un turneu de pregă ] 
tire, In perioada 4-6 ;
martie, la Sibiu, alături 
de lotul national de ti- 
neretai României, Rul
mentul Brașov și CSM 
Sibiu”, predai. Marian 
Mm>«ean, pi “ dintele 

clubului

Constantin 
Grraore ș

DSJtn*2005 ț

Deva (C.M.) - i 
Conducerea DSJ j 
Hunedoara și re
prezentanții tu
turor direcțiilor ] 
județene de sport , 
au participat la 
deschiderea ofi
cială . a anului 
international al 
sportului șîețta^. t. 
cației .fizice, 
„DSJ Hunedoara 
împreună cu ta- 
-tituțiile simila- : 
re din județele 
Alba și Cluj vor 
organiza în ca
drul acestui pro- i 
iect cinci acțiuni ’ 
importante. Este J 
vorba de „Zilele : 
întrecerii”, „Fă-i 
praf, fără prafu
ri” și altele”, 
preciza Constan- j 
tin Grigore, di- | 
rectorul DSJ Hu- i 
nedoara. •

■
a-.;

■ Fostul campion la 
nox a fost numit oficial 
în echipa de conducere 
a sportului românesc.
ClPIUAM MABIHUț______________________

dpdMMteerlMrteMonNmdhJb

Deva - Președintele Agenți
ei Naționale pentru Sport 
(ANS), Gheorghe Florian, a a- 
nunțat că Mihai Leu este noul 
director al cabinetului. Pro
pus inițial pentru funcția de 
vicepreședinte, Mihai' Leu, 
singurul sportiv hunedorean 
teu performanțe ta două dis
cipline diferite - box și auto
mobilism - va fi doar direc
tor de cabinet, întrucât vice
președintele ANS va fi numit 
de primul ministru, Călin 
Popescu Tăriceanu Contactat 
telefonic de „Cuvântul liber”, 
Mihai Leu a afirmat că va în
cerca să sprijine pe măsura 
posibilităților sportul hune
dorean și că nu va renunța 
la participarea în Campiona
tul Național de Raliuri. „Am 
discutat deja cu domnul 
Gheorghe Florian și ne-am în
țeles să pregătim o strategie 
de acțiune, pentru perioada

ClPRJAM MăMMVț

tete pot veni la națională doar progr 
în intervalul 1-6 martie, pre- bruar: 
văzut oficial în calenâSrul în 4(6 
EHF. De Ia cele două echipe Viena 
devene din Liga Națională a liste r 
fost convocată o singură jucă- Rădul 
toare, portarul Laura Foenar U. R( 
de la Cetate Deva, Naționala Spiriri 
va susține, în timpul stagiu- Nagy. 
lui de la Oradea, trei partide Remit 
de verificare cu campioana cu, 1 
Austriei Hypo Viena și trei Ivan ! 
jocuri cu naționala Poloniei, cate 1 
Meciurile cu rlyp- ■ Tenâ sunt neret

■ Jucătoarea a fost 
convocată pentru 
pregătire și meciuri 
amicale de la Oradea

Petroșani (C.M.) - Gbndi- 
țiile excelente de pregătire și 
calitatea adversarilor întâlniți 
în amicale l-au determinat pe 
antrenorul principal al Jiului, 
Gigi Mulțescu, să afirme că 
stagiul din Croația a fost foar
te uțfi. „Am avut parte de 
condiții perfecte de cazare, 
masă și antrenament și ne-am 
atins obiectiyul de a juca cât 
mai multe partide amicale, pe 
terenuri practicabile. Cel mai 
bun meci pe care l-am făcut 
în stagiul de pregătire din 
Croația este cel pe care l-am 
încheiat la egalitate cu o 
echipă din Serbia, care a par
ticipat în cupele europene”,

Dom - Prima acțiune a e- 
chipei naționale de handbal 
feminin a României sub con- 
du<^ga noului, cuplu de an
trenori, principalul Gheorghe 
T ■ r» șl secundul Dumitru 
Muși, a demarat aseară Ia 
Oradea.

Din Iotul convocat de cei 
doi tehnicieni fac parte doar 
jucătoare din campionatul 
intern, Tadici și Muși expli
când ca handbalistele legiti
mate la cluburi din străină-

Valida Tolnai, Terezia Tamaș, Ramona Farcău, Roxana- ffiatzel, Ana Madil 
Later (SÎIcotub ZaAndreea Tîivîc: ©ItcNm R»n|su Vîlcea); Mitete» 
Urean, Valentina Radu (Rulmentul Brașov); Amalia Busuioceânu IHaflia 

Bucureștii Lama Poenaru (Cetate Deva); Gorina DemeterEa (HCM Roman): 
Alina-Pebache (Tomis Sonstanța) și Adina Olariu (Mirai Poșta CMu). ■

Mulțescu, încântat de itagiul din Croația 
a spus Mulțescu. Antrenorul 
liderei a fito® și o analiză a 
evoluției jucătorilor din lot in 
acest turneu. „O parte dintre 
jucători s-a remarcat, dar 
sunt și câțiva care nu au dat 
satisfacție. Cel mai contradic
toriu s-a prezentat Apetri care 
a fost între primii Ia antre
namentele fizice, dar la sche
mele tehnico-tactice și la jo
curi a fost carp rezervat”, a 
spus Mulțescu. Prin prisma a- 
cestei declarații, e foarte pro
babil ca după acest stagiu de 
pregătire, antrenorul să mai 
renunțe și la serviciile altor 
jucători. „Minerii” vor reveni 
in țară în această seară.

Economisește cu abonamentul Cuvântul liberi 

Abonează-te acum!

Mihai Leu de la Raliul Hunedoarei în conducerea ANS.

imediat următoare. Din pos
tul pe care îl am trebuie să 
fiu obiectiv și să sprijin în 
mod egal toate sporturile și 
toate cluburile, dar pentru că 
sufletește sunt legat de Hune
doara normal că voi fi mai 
apropiat de sportul hunedo- 
rean. Am discuta., ji despre 
participarea la Campionatul 

tru Sport a stârnit reacții po
zitive în lumea sportului 
hunedorean.

„E un câștig pentru sportul 
românesc și pentru mișcarea 
sportivă din județul Hune
doara", preciza Constantin 

Național de Automobilism și 
am decis că nu voi renunța la 
curse, pentru că raliurile sunt 
programate la sfârșitul săp
tămânii și nu îmi afectează 
activitatea la ANS”, afirma 
Mihai Leu. Numirea fostului 
campion mondial de box în-Grigore, directorul Direcției 
acest post important din ca
drul Agenției Naționale pen-

pentru Sport a Județului Hu
nedoara.

nvn. 4 ^S^Sahhamidzic min. 65 /

50% Reducere

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

Adresa la care doresc să primesc abonamentul

Localitatea

Telefon (opțional)

CUM TE ABONEZI?
• Decupează și completează talonul.
• Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma 
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Media SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
cod 330166, pentru Sav Viorel,
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
mite cuponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra in concursul nostru.
• Poți primi (danii acasă, prin poștă sau 11 poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau 
lucrezi.
ft Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.

_•

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment de 
televiziune

Numele

Prenumele

Strada
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& €șec. Motia Iad» a fost fellminaț Jnrunda 
inaugurală a turneului tie la Scotfetfale, tio* 
tat cu premii fo valoare totatt «fe 3W.O0O 
cfe dolar Tecău a fost învins, cu scorul de 
6 - 3, b > 2, de americanulKevin Kim, cap 
de safe numărul 54JD.MJ

• Remiză. West BrOmwich Albion a termi
nat la egalitate, mărfi, pe teren propriu, scor 
0 - 0, cu formația Southampton, intr-un 
meci restant din etapa a XXVII-a a campio
natului Angliei. în clasament continuă să 
conducă Chelsea Londra.(MF)

1*’’" ‘ ■ 3
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D. Deschamps

Planuri sumbre pentru canotori
j—■ ..Sft-tfM lai! »*—8-— 
hhOmHujih IUI Kamen

lc1- (MF) - Antrenorii Ronald Koe- 
man (Ajax Amsterdam) și Didier Deschamps 
(AS Monaco) se află pe lista posibililor în

locuitori ai tehnicianului 
Claudio Ranieri la FC Va
lencia, adversara echipei 
Steaua în Cupa UEFA, in
formează agenția Goal.

„Este clar că Ranieri nu 
va continua la Valencia, de
oarece a altms într-o situa
ție limită. O eliminare în fa

ța echipei Steaua sau o nouă înfrângere in 
campionat ar însemna alibiul perfect pen
tru a demite un antrenor care trece prin 
cele mai proaste momente ale sale în fotba
lul spaniol. Koeman ar fi gata să revină în 
Spania, de această dată ca antrenor. Koe
man nu este singura opțiune a conducerii, 
pe listă aflftndu-se și fostul jucător al Valen
cia!, Deschamps, actualul antrenor de la Mo
naco”, a scris sursa citată. Agenția Goal a 
precizat că una dintre condițiile care îi vor 
fi impuse lui Koeman va fi „dezitalieniza- 
rea” echipei. în acest moment, în lotul echi
pei spaniole sunt cinci jucători italieni: 
Amedeo Carboni, Emiliano Moretti, Stefano 
Fiore, Bernardo Corradi și Marco Di Vaio.

■ Deși la fiecare Olim
piadă îmbogățesc te
zaurul, canotorii nu au 
condiții de pregătire.

lucurești (MF) - Antreno
rul lotului feminin de canotaj 
al clubului Steaua, Veronica 
Cochelea, a declarat că nu 
crede că se va amenaja o pis
tă olimpică de canotaj pe fo
cul Snagov. „Este o rușine 
pentru România că nu avem 
o pistă de canotaj unde să pu
tem organiza competiții inter
naționale. în străinătate toată 
lumea ne întreabă cum putem 
obține rezultate atât de bune 
când nu avem nici măcar o 
pistă unde să ne pregătim. Pe 
Snagov am rezerve că se va 

construi o pistă. Cred că cel 
mai bun loc ar fi Pantelimo- 
nul”, a declarat Cochelea. în-

Veronica Cochelea

W........... ................ .......
In străinătate toată lumea ne în

treabă cum putem obține rezultate 
atât de bune când nu avem nici 

măcar .o pistă unde să ne pregătim.

trebată ce părere are despre 
intenția Oanei Ban de a deve
ni cârmaci la canotaj, Coche
lea a răspuns că nu crede că 
poate face față. „Gimnastele 
nu cred că rezistă la canotaj, 
care este un sport mai dur de
cât gimnastica. Ele sunt obiș
nuite cu sala și de aceea le 
este foarte greu să se adapteze 

la canotaj”, a spus Cochelea. 
Loturile de canotaj, kaiac-ca- 
noe și rugby ale clubului 
Steaua se află în cantonament 
la cabana Forban. Veronica 
Cochelea i-a recomandat an
trenorului echipei Steaua, 
Walter Zenga, să își aducă ju
cătorii In cantonament la For
ban, deoarece condițiile de 
pregătire sunt foarte bune. 
Campionul mondial la cano
taj, Gheorghiță Munteanu, a 
declarat că speră să revină la 
Forban doar ca turist, „Canto
namentele la munte sunt foar
te grele. Sunt pentru prima 
dată la Forban, dar sper să 
revin aici doar ca turist. Aici, 
singura noastrădistracție es
te seara, când vin lupii în 
spatele cabanei”, a spus Mun

teanu, care nu mai face parte 
din lotul olimpic de canotaj, 
după rezultatele slabe de la 
Jocurile Olimpice de la Ate
na. Antrenorul echipei de 
rugby a clubului Steaua, Cos- . 
tică Florea, consideră că de
cizia lui Zenga, de a nu face 
cantonament la Forban, este 
una greșită. „Este treaba lui 
Zenga dacă nu vrea să vină la 
Forban, dar eu cred că este 
greșit să nu faci un stagiu de. 
pregătire la munte. Eu vin de 
25 de ani aici și mă simt ca 
acasă. Nu le-am pregătit nici $ 
o surpriză jucătorifor mei, * 
pentru că ei știu ce ii așteap
tă”, a precizat Florea, care a 
adăugat că anul acesta for
mația sa nu poate pierde titlul 
de campioană a României.

Codrea, suspendat o etapa
Torino (MF) - Mijlocașul echipei AC Tori

no, timișoreanul Paul Codrea, a fost sus
pendat, marți, pentru o etapă în Serie B, 
în urma cartonașului galben primit în par
tida cu formația Crotone, a anunțat cotidi
anul Gazzetta dello Sport. Jucătorul român 
nu va putea juca in partida din etapa a 
XXVîII-a, în care Torino va întâlni, vineri, 
în deplasare, echipa Piacenza, la care evo
luează mijlocașul Bogdan Pătrașcu. Câte o 
etapă de suspendare au mai primit jucătorii 
Griiappa. Princivalli, Rigoni (toți Triestihâ), 
Vailatti, Peccarisi (ambii AC Torino), Pizzi- 
nat (Hellas Verona), Porchia (Crotone), Gon
zalez Ferreira (Vicenza), Bocchini, Pestrin 
(ambii Cesena), Brioschi (Bari), Croce, Fus
co (ambii Pescara), Di Liso (Catanzaro), 
Macahlso (Venezia), Mascara (Perugia), Pon- 
zo (Modena) și Zaninelli (Treviso).

Un român câștigă 
un titlu in Canada

Cluj-Napoca (MF) - Fos
tul jucător al echipei na
ționale de baschet a Ro
mâniei și al formației „U” 
Cluj, Mihai Sinevici, a 
reușit să câștige, ca antre
nor, titlul național la ju
niori în Canada, eu echi
pa Forest Hid Collegiate 
Institute din Toronto. Fi
nala campionatului Cana
dei rezervat juniorilor s-a 
disputat pe 18 februarie, 
cu o zi înainte ca Sinevici 
să împlinească 86 de ani. 
După 7 ani de ia emite
rea în Canada, duldni cam
pion cu „U” Cluj, In 4992 
și 1993, spune că, în,sfârșit, 
se simte mulțumit. „Am 
reușit să-i fac pe acești co
pii să joace baschet eu
ropean, deși echipa e for
mată din mulți emigranți. 
Au apărut deja impresari, 
care vor să-i racoleze pen
tru alte colegii sau univer
sități”, a declarat Sinevici.

Paul Codrea (d), urmărit de Pițurcă

■ Liderul Ligii Națio
nale, Minaur, a termi
nat la egalitate, scor 
35 - 35, meciul cu Poli.

Iași (MF) - Primul meci din 
cadrul etapei a XVH-a a Ligii 
Naționale de handbal mascu
lin s-a desfășurat marți, la 
Iași, între Politehnica și lide
rul campionatului, Minaur Ba
ia Mare. Minaur luptă pentru 
titlul național, dar s-a potic
nit ia Iași, unde echipa locală 
mai speră să părăsească zonă 
fierbinte, a clasamentului. 
Echipa Politehnica Iași a ter
minat la egalitate, scor 35 - 35, 
la pauză 16 -17, în fața forma
ției Remin Baia Mare, meciul 
disputat în devans, în. cadrul 
etapei a XVH-a a Ligii Națio

■ Mutu: „Sper să 
marchez golul victoriei 
într-o finală Juventus - 
Chelsea".

Torino (MF) - Atacantul 
Adrian Mutu a declarat, într- 
un interviu acordat publica
ției AS, că speră să marcheze 
golul Victoriei pentru Juven
tus înfr-o eventuală finală ă 
Ligii Campionilor contra fos
tei sale formații, Chelsea.

„Sper ca Chelsea să câștige 
meciul cu Barcelona. Fostei 
mele echipe îi doresc tot ce 
este mai bun. îi doresc să 
ajungă în finala Ligii Campi
onilor: Să joace cu Juventus 
și eu să marchez golul victo
riei”, a spus atacantul român 
Adrian Mutu. Fotbalistul și-ar 
fi dorit să evolueze în dubla 
manșă cu Real Madrid, el fă
când deplasarea cu Juventus 
în Spania deși este suspendat. 
„Mi-ar fi plăcut să evoluez pe 
Santiago Bernabeu. Mă aflu 
pentru prima oară la Madrid

nale de handbal masculin. 
Pentru gruparea ieșeană au 
marcat Dimofte (8 goluri), Eli- 
sei (8), Dediu (8), Roauă (5), 
Grădinara (2), Ciocoiu (2), L. 
Bondar și Mironescu (câte 
unul), în timp ce pentru băi- 
măreni au înscris Ghionea 
(17), Vizhbovsky CD, Irimescu 
(4), Sabou și Mihai (câte do
uă), Varady, Cristian, Balint 
(câte unul). La sfârșitul par
tidei, ambii antrenori au criti
cat arbitrajul cuplului Con
stantin Din - Sorin Dinu, am
bii din București. „Ne-am do
rit foarte mult victoria, dar lor. Jhiar și așa, 
am ratat-o pe final de meci, 
când nu am primit o lovitură 
de la 7 metri clară ca lumina 
zilei. Baia Mare este o echipă 
puternică, care luptă pentru 
.titlu, dar astăzi nu merita

și aș fi dat price pentru a pu
tea participa la această dublă 
man$Ș jSpșțastică. Am fost 
teparie de teren mai mult de 

trei luni și sunt departe de 
cea .mai bună formă. Dar am 
timp pentru a-mi reveni pen
tru ultimele etape din campi
onatul Italiei și sper să pot 
evolua și în finala Ligii Cam
pionilor”, a declarat atacantul 
român. Adrian Mutu a vorbit 
și despre programul de dezin
toxicare efectuat la o clinică 
din Anglia. „A fost foarte 
greu, dar eram obligat din 

acest egal. Dacă vom repeta 
prestația din meciul cu Baia 
Mare și în următoarele par
tide, avem șanse mari de a 
scăpa de la retrogradare”, a 
spus Costel Schender, antre
norul echipei ieșene.

Tehnicianul grupării băi- 
mărene, Lascăr Pană, și-a 
acuzat bi termeni foarte duri 
proprii jucători: „Jucătorii 
meiar aere de vedete. Sunt 
niște vedete umflate cu pom
pa! Au impresia că dacă joacă 
pentru Baia Mare toată lumea 
trebuie să se încline în fața 

astăzi a fost 
ieșeni ,ăii înscris 
șase goluri după ce 
seră pași. Dar, poate, Lascăr 
Pană nu mai știe 
tul de handhaP”

(Foto: EPA) 

punct de vedere moral să fac 
acest lucru, pentru că sancțiu
nea impusă era minimă. Spun 
că a fost greu pentru că prin 
acest program se încearcă și 
se dorește ca un om să se cu
noască pe sine, iar acest lucru 
nu este prea plăcut. Acum 
sunt împăcat cu mine însu
mi”, a afirmat Mutu. întrebat 
ce simte față de fostul său an
trenor de la Chelsea, Jose 
Mourinho, Mutu a răspuns: 
„Nimic. Ce a fost, a fost. Acum 
prefer să privesc înainte”.
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• Bani noi. După spusele 
guvernatorului Băncii 
Naționale, Mugur Isărescu, 
denominarea monedei 
naționale se va realiza con
form Legii nr. 348 din 1.4

iulie 2004, iar unitatea monetară a României 
va fi leul nou. Din acel moment, 1 leu nou = 
10.000 lei vechi, iar leul nou se va diviza în 
100 de bani..

• Se pnartă tolimerul. Bancnotele cu val
oare nominală de 100 lei și 500 lei vor avea 
reprezentată pe noua valoare nominală per
sonalitatea lui Mihai Eminescu. Bancnotele 
respective vor fi realizate în tehnică de 
imprimare în relief, având dimensiunile banc
notelor euro. Bancnotele din noua emisiune 
sunt imprimate pe suport polimer.

Istoria leului românesc

Primele monede
Primele monede în 

, Țara Românească se 
emit sub domnia lui 
Vlaicu Vodă (1364-1377). 
Acestea erau din argint 
și se numeau duceți. A- 
proximativ în aceeași 
vreme, Petru Mușat, 
domn al Moldovei, emite 

' primele monede din ar
gint, denumite groși.

Al. loan Cuza

Primul... leu
Haosul existent în e- 

conomia monetară a 
țărilor române de la în
ceputul secolului al XIX- 
lea a determinat necesi
tatea baterii unei mone
de naționale. In preajma 
păcii de la Adriânopol, 
din 1829, exista o unitate 
de calcul: leul, care 
avea, teoretic, valoarea 
de schimb pentru mon
eda etalon - ducatul o- 
landez de aur - 31 lei și 
20 parale.

i
i

martie co- 
mercianții 
vor fi 
obligați să

tmdft nciNtte

Romanatul

■ Drumul de la 
bai cnota de cinci 
milioane la cea de o 
sută de lei
Ralbca lomcu_______________
feftKAJeveKu#lfffon*n»e<Naxo

Bancnotă de cinci milioa
ne de lei amiaă în anul 
1947.

Cu ocazia „stabilizării mo
netare” din 1947 s-a spus că 
polit: a a subjugat economia. 
Atunci, consideră specialiștii, 
”a fost vorba de o expropriere 
a veniturilor românilor, o 
formă monetară de etatizare”. 
O pâine ajunsese să coste 
165.000 de lei, în iulie 1947, 
după ce fusese 8 lei în 1938 
și 46 de lei în 1944. Zahărul 
atinsese recordul de 440.000 
de lei, brânza de oi Se vindea, 
când se găsea, cu 460.000 de 
lei.

Economia românească trăia 
drama hiperinflației șl a

lui Cuza
După 1859, A. 

I. Cuza preconi
za realizarea u- 
nui sistem mo
netar românesc, 
încercând să e- 
mită o monedă 
națională - ro
manatul - care 
ar fi devenit un 
simtal Româ
niei moderne. I- 
deea nu a fost 
acceptată de Im
periul Otoman. 
Aspirația s-a 
realizat în 1867, 
când au fost bă
tute și puse în 
circulație prime
le monede româ
nești din bronz.

Bancnotă (5 milioane lei) emisă In 1947. Bancnotă (20 de lei) emisă în 1947. Bancnotă (100’ de lei) emisă în 1952.

Monada transilvană
prezența exploatărilor de me
tale prețioase pe care țara le 
deținea în regiunea Apuse-

în Transilvania baterea de 
monedă începe în sec. XIV. 
Moneda care se fabrica aici 

era însă cea e- 
misă de regele 
Ungariei, voie
vodatul fiind 
vasal coroanei 
maghiare. Ast
fel, regele Car
ol Robert de 
Anjou (1308 - 

1342) și apoi urmașul său 
Ludovic cel Mare (1342 -1382) 
au bătut în monetăriile din 
Transilvania groși din argint 
după modelul celor de La Fra
ga și dinari banali după mo
delul slavon. Odată cu trans
formarea Ungariei în pașalîc 
turcesc după bătălia de la 
Mohacs (1526), Transilvania 
devine principat autonom sub 
suzeranitate turcească, fiind 
condusă de un principe. Prac
tic, de la acest moment se 
poate vorbi de emisiuni de 
monedă proprie ale Transil
vaniei, favorizate decisiv de 

speculei, uar prețul l-au pista 
toți românii. A fost doar o 
etapă care pregătea, prin 
exproprierea veniturilor, 
naționalizarea capitalurilor; 
Aurul, sub orice formă, tre
buia predat Băncii Naționale, 
inclusiv milionul de medalii 
comemorative emise la înce
putul anului 1945, când 5.895 
kg de aur din tezaurul BNR 
au fost transformate în mon
ede identice cu piesa franceză 
de 20 de franci, pe care era 
încrustat cocoșul galic. De 
unde și renumele de cocoșei.
Bancnotă de 20 de lei 
emisă in anul IW, după 
reforma monetară.

Rușii au instalat impri
merii care emiteau lei fără 
acoperire în bunuri și ser
vicii. Monetăria Română era 
deja ajutată, astfel, ^frățește”, 
la plata datoriei de război. în 
sume limitate, în funcție de 
profesia deținătorilor, schim
barea banilor din 1947 s-a 
făcut în raportul de 20.000 de 

nilor.
Activitatea monetară a 

principilor transilvani este 
foarte diversă, motivată fiind 
însă mai ales de orgolii 
politice de afirmare a drep
tului regalian decât de rațiuni 
economice. în principat con
tinuau să circule în paralel și 
monede străine. Sistemul pon
deral este cel al ducaților Ia 
aur (1 ducat =; 3,5 grame Au 
980 %0 ) dar și (la argint) al ta
lerilor germani, groșilor polo
nezi, dinarilor ungurești, și
lingilor suedezi sau creița- 
rilor austrieci. Monetării noi 
se înființează în această pe
rioadă Ia Alba Iulia, Sighi
șoara, făgăraș și Arad. Emi
siunile proprii încetează după 
transformarea Transilvaniei 
în provincie a Imperiului 
Habsburgic (1688) iar talerul 
austriac devine moneda de 
schimb. 

lei vechi pentru un leu nou. 
Familiile de țărani au primit 
cel mai mult, contravaloarea 
fabuloasei sume de 5 milioane 
de lei vechi.

Urmau apoi salariații, pen
sionarii și eei cu profesii lib
erale recunoscute oficial, cu 3 
milioane de lei vechi. Restul 
populației a avut dreptul să 
schimbe 1,5 milioane de lei 
vechi. întreprinderilor Ii s-a 
convertit totalul salariilor din 
iunie 1947. Negustorii au fost 
excluși. în 1952, sumele de 
până la 1.000 de lei s-au 
schimbat în raport de 50:1, a 
doua și a treia mie la 100:1, 
iar de la a patra mie în sus 
cu 200:1. De acum, sondele 
petrolifere, știuleții și munci
torii la nicovală încep să fie 
iconografia preferată pe banc
note.
Celebra bancnotă albas
tră, de 100 de lei, emisă 
în anul £952

Bancnotele existente în cir
culație înainte de Revoluția

Sediul central al Băncii Naționale a României.

Reforme monetare m România
După mirarea României 

în război, în august 1916, 
moneda românească intra 
într-o nouă etapă de evo
luție. Atunci a început pri
ma mare inflație a leului 
modern, din cele trei din 
perioadele 1916-1926, 1936- 
1947 și 1990-200Q care se vor 
succeda până la sfârșitul 
secolului XX. Ultimele două 
reforme monetare, din 1947 
și 1952, nu au asigurat 
monedei naționale conver
tibilitate. Ambele reforme 
s-au efectuat cu resurse in

din 1989 au fost concepute în 
1952, când a avut loc ultima 
reformă bănească, și remede- 
late în 1966. Pe 26 ianuarie 
1952 a intrat în vigoare ci 
nouă Reformă monetară, de 
data aceasta mai blândă: 1 leul 
nou = 20 lei vechi. Spre 
deosebire de reforma din 1947, 
s-a adoptat principiul pre
schimbării nelimitate a su
melor de bani vechi, indifere
nt dacă cel care îi deținea era 
un cetățean, o întreprindere, 
o instituție sau o organizația 
de stat.

Totodată, ea a adoptat prin
cipiul preschimbării difer
ențiale, sumele mai mici ben
eficiind de condiții mai avan
tajoase. Pentru cetățeni și 
întreprinderi particulare, 
prima mie de lei vechi a fost 
preschimbată la raportul de 
100:1, a doua și a treia la ra
portul de 200:1, iar începând 
cu a patra mie la raportul 
400:1. Preschimbarea numer
arului pentru organizații s-a 
efectuat la raportul 200:1.

terne, nebeneficiihd de nici 
un aport de capital din 
străinătate. Ultimul dece
niu al secolului 20 avea să 
fie pentru leul românesc o 
nouă perioadă de deprecie
re, de spectaculoasă inflație 
în care suportul sau econo
mia națională se va degra
da nu din cauza războaielor 
și distrugerilor ci din cauze 
polttico-sociale, -cU conse
cințe economice mult mai 
grave decât ale conflagra
țiilor mondiale asupra Ro
mâniei.

• țuri duble:
■ atât în leul '
• greu cât și '■ 

m vecnea 
valoare a

te‘ lealul, .
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(în baza Legii ges-

Ga sprijinul AJOFM Hunedoara, 
patronii își pot școli propriii angajați

■ Acupunctura este o 
știință ce are în centru 
omul, propunându-și să 
reechilibreze omul.

în aceste cazuri rezultatele 
pot fi surprinzător de bune. 
Dar acupunctura nu poate și 
nu trebuie considerată un 
panaceu. Curele de acupunc
tura urmăresc reechilibrarea 
energetică prin redistribuirea 
energiei interne și constau în 
aproximativ 10 ședințe, de 20- 
30 de minute zilnic,, sau din 
două în două zile. Acele sunt 
foarte subțiri, nu distrug țesu
turile, iar înțepăturile nu 
sunt foarte dureroase.

Notă: Alte întrebări pe 
teme medicale așteptăm la 
telefonul 211275 (pentru 
Viorica Roman) sau la 
sediul redacției: Deva, Str.

Deva - Când este indicată 
acupunctura aflăm de la dr. 
Carmen Ghiță, medic de fa
milie, specialist medicină ge
nerală, pediatrie, acupunc- 
tură și homeopatic.

Știință milenară ce are în 
centru omul, ea își propune 
să-l reechilibreze energetic. 
Acest lucru e posibil dacă

In scopul prevenirii șomajului și consolidării locurilor de muncă, angajatorii care organizează, 
în baza unui plan anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru pro
priii angajați și care îndeplinesc criteriile administrative de eligibilitate, primesc din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare 
profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat, pentru un 
singur program de formare profesională în cursul unui an.

Angajatorii care au beneficiat de această sumă pentru cheltuieli de formare profesională au 
obligația să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la pro
gramul de formare profesională cel puțin 3 ani de la data acordării acestei sume, in cazul în 
care angajatorii încetează raporturile de muncă ale persoanelor participante la programul de 
formare profesională anterior termenului de 3 ani, sunt obligați să restituie în totalitate agențiilor 
pentru ocuparea forței de muncă subvenția acordată, plus dobânda de referință a BNR, în vigoare 
la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din 
motive imputabile angajatorului.

perturbările energetice u- 
mane nu depășesc stadiul 
funcțional. Când organismul 
a ajuns în stadiul structural- 
anatomic, acupunctura nu-1 
mai poate readuce în cel 
inițial. De aceea OMS indică 
această terapie numai pentru 
unele boli și doar în anumite 
stadii ale lor: reumatism, în 
primul rând, algii (dureri) 
lombo-sacrale, spondiloză cer
vicală, torticolia, migrene, 
nevralgii trigemen, nevralgie 
sciatică, bronșite cronice, 
afecțiuni digestive (gastrite, 
ulcer gastro-duodenal), enu- 
rezis la copii, eczeme cronice 
etc. <

Subscrisa SC HERAL CON
SULTING SRL, desemnată 
lichidator prin încheierea nr. 
74/CA/2005, din 25.01.2005, 
îh Dosar nr. 5854/2004 privind 
pe SC.TANIPAN SRL, cu sediul 
în Orăștie, str. Piața Victoriei, 
nr. 25, jud. Hunedoara, ORC: 
J20/250/1998, anunță 
deschiderea procedurii fali
mentului și notifică eventualii 
creditori ai societății debitoare 
în vederea depunerii decla
rațiilor de creanță, până în data 
de 07.03.2005, la sediul lichi
datorului din Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr.42, Jud. Hune
doara și la Registratura Tri
bunalului Hunedoara.

CONVOCATOR
it onrormrcatt cu prsvMeme an. 7 Kt f din ftatut 

se convoacă ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
a mambrifor CAR.P. Diva, pentru data de 11 martie 2061, 

ora 16, la sediul unității din Deva, 
str. împăratul Traian nr.33.

Ace pentru acupunctura.

22 Decembrie, nr. 87A 
(clădirea CEPROMIN, 
parter).

SC ICSH - SA Hunedoara 
oferă spre vânzare:

1. Mijloace de transport auto
2. Utilaje grele de construcții
3. Utilaje de mică mecanizare
4. Barăci metalice

Listele cu mijloace și utilaje pot fi consultate la 
sediul SC ICSH - SA - serviciul Marketing, 
informații la telefonul 713.050/127
Terrhen de depunere oferte 04.03.2004.

Concursul epistolar al poștei
Deva (V.R.) - Faza județeană a concur

sului epistolar. „Scrisoare către personajul 
meu preferat din povești” și-a desemnat 
câștigătorii.

Oficiul Județean de Poștă Hunedoara și 
Inspectoratul Școlar Județean anunță câș
tigătorii concursului, desemnați din 83 de 
participanți.

dea mai reușită epistolă a fost scrisă de 
Florin Roibu, de la Școala „A. Mureșanu” 
Deva (personajul e Vitoria Lipan, din „Bal
tagul” lui Sadoveanu). El va participa la 
faza regională de Ia Timișoara, alături de 
elevi din Timiș, Arad și Caraș-Severin.

Locul II a fost ocupat de Andrei ȘteSnes- 
cu, Școala Generală Nr. 7 Petroșani, iar III 
de către Răzvan Rusu, Colegiul Economic 
„E. Gojdu”, și Costina Roșea, Școala Ge
nerală Nr. 8 Hunedoara.

Scrisorile câștigătorilor etapei regionale 
vor participa la cea națională, iar lucrarea 
cea mai bună pe plan național va fi tradusă 
în limbile engleză sau franceză și va fi tri
misă Biroului Internațional al Uniunii 
Poștale Universale și va participa la etapa 
internațională a concursului.

OMUAIAUC și asigurările au
început campania de 

<”'9u'a'i reducerii ’--'

91.6 FM SUPER RADIO

■•’Tf



jot 24 februarie 2005

Felicitări (67) Vând terenuri (21)
• vând motor electric 220/380 V, putere 2 Kw, 
preț 2 milioane lei. Tel. 0724/410910.

• Cooperate» Prestata restituie părțile sociale 
cooperatorilor plecați conform art 33/1/A

• cu ocna zilei de naștere a doamnei Angal ita 
«Jca multă sănătate, fericire și tradiționalul 
_a mâti ani’ din partea familiei Cârstoiu.

Vând ap. 2 camere (03)
C țartament 2 camere decomandat, conto- 
-fit faianță gaz 2 focuri, etaj 2, repartitoare, 
zona Kogălniceanu, preț 1,5 mid. lei, negociabil. 
Tei. 0742/290024.
• apartament 2 camere decomandat, gresie, 
parchet, faianță 3 balcoane, etaj 7/8, zona Lido, 
preț 31.000 euro. Tel. 227610,0741/154394.
• apartament 2 camere în circuit, etaj 3, zona 
liceelor, multiple îmbunătățiri, preț negociabil. 
Tel. 220575.
• apartament 2 camere semidecomandat, 
ocupații imediat, apometre, repartitoare, 2 
tocuri gaz, etaj 2, parchet, Daciă preț 650 
milioane lei. Tel. 226092,0722/722112.
• apartament 2 camere, Deva, bdul Bălcescu, 
etaj 4/10, centrală termică parchet, balcon 
închis, preț 920 milioane lei. Tel. 0727/841218.
• urgent apartament 2 camere semideco
mandat, contorizat, balcon, etaj 2, ocupabil 
imediat, preț 670 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• irgent apartament două camere, etaj 2, super 
amenajat, baie+bucătărie moderne, Deva, str. 
Eminescu. Preț 1,1 mid. lei, tel. 0720-387896.
• vând urgent apartament 2 camere, deco
mandat, etaj 3, bucătărie modificată parchet 
laminat, zugrăvit lavabil, instalații electrice și 
sanitare, noi. Apartamentul este liber. Preț 1,1 
mid. lei. Tel. 0742-005228.

• 13J00 mp teren lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• dau in arendă 70 ari teren agricol în satul 
Bălata, lunca Mureșului, acces utilaje agricole. 
Tel. 215256,0721/225774.
• Persoană fizică vând teren la ieșirea din Băile 
Felix, vizavi de USAOIL: 1,2 hectare cu 30m front 
stradal: 15E/m2, negociabil; Tel: 0727 332 685 (i)

• teren intravilan și pădure Hărău. Tel. 221811.
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații latei. 211124.
• vând 1000 mp teren, zona Deva, bun 
construcție cabană, casă, facilități curent, 
gaz-Tel. 0726/158688.
• vând teren intravilan 6.000 mp intersecția 
Almaș - Cozii Informații latei. 0745/024316.
• vând teren intravilan 6.500 mp, Deva. Tel. 
0743/011772.

Vând spații comerciale (25)
• vând spațiu comercial 36 mp. vad comercial, 
foarte bun, zonă piață preț 2,2 mid. lei. Tel. 
0721/055058,0741/959550.
• vând spațiu comercial, 36 mp, vad comercial 
foarte bun, zona pieței, preț 2,2 milioane lei. Tel. 
0721-055058,0741-959550.
• vând spațiu în Simeria. Tel. 220848.

Imobile chirii (29)

Vând ap. 3 camere (05)

Mobilier și interioare (47)
• vând bicicletă MTB, stare bună de funcționare, 
1300.000 lei sau schimb cu Nokia 3310,3410. Tel. 
0724/775365.
• vând urgent mobilă corp suspendat, mască 
de chiuvetă, toaletă scaune, frigider, aragaz, 
cuier etcTel. 221397.

Televizoare (48)
• vând tv color Nei, stereo, teletext, teleco
mandă. diagonala 63 cm. Tel. 228715, seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

•societate comercială vinde antene de 
satelit digital? începând cu 6,5 milioane 
lei, un an garanție, recepționează peste 
25 programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț. 
Informații la telefoanele 0723/481776 sau 
0745/840474.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Aleodor Vasile. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crăciunescu Ariana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Demian Roman. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mircea Petrișor. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Obîrșan Cozmin Dacian. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Petre Ana Victoria. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Tunsoiu Ion și Tunsoiu Rodica. Se declară nule.
■ pierdut legitimație de handicapat pe numele 
vițan Vasile. se declară nulă

Citații (63)
• cităm pe Lilian Ștefana și Isac Marius domi- 
ciliați în Hunedoara, Str. Primăverii, nr. 75, pentru 
data de 2.03.2005, la Judecătoria Hunedoara, ora 
8, în dosar 1580/2004.

• apartament 3 camere Dacia, contorizat apă 
gaz, bloc de cărămidă geam la baie, parchet, 
preț 750 milioane lei. Tel. 0745/356077.

• apartament 3 camere, zonă rezidențială Micul 
Dalas, etaj 1, Deva, 100 mp, centrala termică, 
parchet, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane (unul 
închis), garaj, contorizat, faianță deschidere 
automatizată boxă, pod, uscător, preț 68.000 
euro, negociabil. Tel. 0726/227314,0722/797191.
• urgent apartament 3 camere, 60 mp, centrală 
termică parchet, gresie, faianță uși schimbate, 
etaj 2, zona Banca Transilvania, mobilat parțial, 
preț' 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• urgent apartament 3 camere, etaj 3, bdul 
Bălcescu, termopan, gresie, faianță, parchet 
lamelar, totul nou, preț 31.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/815781.

Vând ap. 4 camere (07)
• apartament 4 camere decomandat 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică multiple 
îmbunătățiri, zona Lido, 98 mp, preț 46.000 euro, 
negociabil. Tel. 0740/210780.
• apartament 4 camere zona pieței, semideco
mandat bloc acoperit etaj 4, parchet, centrală 
termică aer condiționat balcon închis, lavabil, 
39.000 euro. TeL 233473,0723/712388.

• caut de închiriat garsonieră mobilată conto- 
rizată în Deva, ofer chiria în avans. Tel. 
0721/055313.
• caut urgent să închiriez garsonieră în Simeriă 
ofer 40 euro/lună Tel, 261268.
• domnișoară serioasă solicit urgent chirie. Ofer 
pentru garsonieră 80 euro și pentru apartament 
2 camere 100 euro. Rog să fie mobilat și utilat, 
plata lunară inclusiv plata anticipat. Tel. 0745- 
302200.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
mobilat și utilat garaj, zonă bună Deva, preț 250 
euro. Tel. 0745/888619.
• ofer spre închiriere apartament 4 camere, 
mobilă nouă, utilat complet, centrală termică 
termopan, șemineu, preț 500 euro. Tel. 
0726/436776.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată ultra
modern, aragaz, frigider, mașină de spălat, ușă 
metalică zona Mărăștiul nou, preț 100 euro. Tel. 
0726/436776.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 70 mp, 
zona piața centrală vad comercial, preț 180 
euro/luna. Tel. 218234,0745/253413.
• ofer spre închiriere spațiu/teren În-Devă str. 
Sântuhalm, pretabil pentru en-gros, mică 
producție, comerț, preț bun. Tel. 0726/436776.
• ofer spre închiriere, în Devă spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.

• vând DVD Tevion, stare foarte bună preț 
2300.000 lei, boxe de 2 x 40 w, preț 1.600.000 lei, 
deck dublu Sharp, 900.000 lei, play station, 10 CD- 
uri. Tel. 0724/775365,0743/658150.
• vând fotocameră digitală 33 MPIXELI, in cutie, 
puțin folosită cu foarte multe opțiuni și acce
sorii, 4,5 milioane, negociabil. 648365 sau 0745- 
646253.
• vând video Sharp, stare foarte bună de 
funcționare, cu telecomandă deck simplu Saba, 
stare perfectă 800.000 lei. Tel. 0724/775365.
• vând videocameră digitală Samsung, ecran 
color, 2 casete 8 mm noi, 2 acumulatori, 
încărcător, cablu, geantă stare perfectă 8,5 
milioane lei. Tel. 0745/646253,648365.

• Lichidator Teică Gheorghe anunță că SC 
Studio Design SRL Deva se află în dizolvare, 
conform art 227, alin 1, litera e, din Legea 
nr. 31/1990 republicată conform Ședinței 
nr. 85/CA/200S, dosar 9574/2004. 
Declarațiile de creanță se pot depune la 
Grefa Tribunalului Hunedoara până Ia 25 
martie 2005.

Licitații (64)

Vând case, vile (13)
• casă 4 camere decomandate, 2 băi, bucătărie, 
teren 600 mp, ultracentral, complet renovată în 
2004, Deva, str. Eminescu, nr. 81. Tel. 229229.
• casă 7 camere, una la etaj, anexe, curte 2500 

. mp, telefpn, cablu, teren 12.500 mp, comuna 
A Urzica - Olt sau schimb cu garsonieră aparta

ment în Orăștie, Hunedoara. Tel. 242949.
• casă Deva, zonă ultracentrală 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajată, st 600 mp, centrală 
termică, preț 97.000 euro, negociabil. Tel. 
0740/232043. '

• casă în sat Barbura, 20 km de Devă 2 camere, 
bucătărie, teren 1,4 hă viță de vie, pomi fruc
tiferi, acces cu mașina puțin mai dificil, 135 
milioane lei. Tel. 0724/775365.
• urgent casă Gojdu, 3 camere, bucătărie, baie, 

^«•zugrăvit lavabil, preț 59.000 euro. Tel. 224296, 
^>788/361782.

vând casă 2 camere, curte și grădină 
bucătărie, baie, cămară, anexe, ocupabilă 
imediat, Deva, Str. Grivitei, nr. 31,1 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 217212.
• vând casă 5 camere, renovată recent, 
pretabilă pentru birouri, societate, st 700 mp. Tel. 
215487.
• vând casă în Călan (orașul vechi). Fără inter
mediari. Tel. 0744/982701.
• vând casă în Deva sau schimb cu apartament
2 - 3 camere, etaj 1, central plus diferență. Tel. 
0254/215795.
• vând casă mare cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă curent, telefon, în 
comuna Ciugud - Alba. Tel. 221328.
• vând casă și grădină în localitatea Bârsău, nr. 
118 și în Hondol, nr. 125, anexe gospodărești, 
teren. Relații la tel. 0742/375788.
• vând casă și grădină în Brănișcă Str. Gării, nr.
10. Relații Deva, tel. 213185.
• vând casă zona Cristur, 3 camere, baie, hol, st 
900 mp, fs 18 m, centrală termică preț 39.000 
euro, negociabil. Tel. 0721/708708.
• vând casă 2 camere, hol, cămară bucătărie, 
anexe gospodărești și teren, în satul Roșcani. 
Tel. 283258, Dobra.
• vând casă 4 camere, decomandate, 2 băi, 
bucătărie, complet renovată teren 600 mp, 
ultracentral, Deva, str. Eminescu, nr. 81. Tel. 
229229, zilnic.
• vând casă compusă din 2 corpuri, zonă 
centrală Devă preț informativ 3,5 mid. lei. Tel. 
0727/633250,0744/633250.

Cumpăr case, vile (14)
• cumpăr casă nouă în Deva 0 + P. Tel. 215487.
• cumpăr urgent casă Deva cu grădină plata 
imediat. Tel. 215212.

Vând case de vacanță (15)
• casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc. sc 180 mp. toate utilitățile, 
pretabilă turism etc. Tel. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)
• garsonieră 2 camere decomandate, cartier 
Dacia, etaj intermediar, 30 mp, preț 530 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/797301.
• garsonieră central, Deva, etaj 3,32 mp, balcon, 
parchet lamelar, gresie, faianță contorizări, 
17.000 euro. Tel. 0722/564004.
• garsonieră decomandată ultracentral, vedere 
Ia bulevard (cetate), etaj intermediar, 35 mp, 
balcon, termopan, amenajată preț 770 milioane 
lei. Tel. 0745/666447.
• garsonieră, Al. Romanilor, bl. 6, sc. 2, et. 3, ap. 
17, Deva. Tel. 221397.
• vând garsonieră Deva, Dorobanți, etaj 1, deco
mandată gresie, faianță preț 600 milioane lei. 
Tel. 0722/693683,211021.

Auto românești (36)
• vând Dada 1300. af 1998, benzină + gaz. preț 
78 milioane lei, stare foarte bună Tel. 223176, 
0724/990428.
• vând Dada 1310, af 1991, stare foarte bună 
acte lăzi, radiocasetofon, închidere centralizată 
alarmă Tel. 229527,0723/687212.
• vând Dada 1310, albă, af 1998,27.000 km, unic 
proprietar, preț 86 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/217149,0726/698136.

Auto străine (37)
• ofer orice model de Ford, af 2001 ■ 2004, acord
6 luni garanție. Tel. 0742/214971.
• vând BMV 525 TDS, verde metalizat, af 1996, 
dublu climatronic, comenzi pe volan, închidere 
centralizată alarmă jenți magneziu, preț 11.500 
euro, negociabil sau schimb. Tel. 0723/820835.
• vând BMW 324 Diesel, af 1986, RAR 2006 Tel. 
0724/306127.
• vând Espero 1.5 DOHC, af 1996, abs/ac, full 
electric, alarmă 65.000 km, preț 4.800 euro. Tel. 
0723/080903.
• vând Ford Focus 1600, model iulie 2000. Tel. 
214404.
• vând Golf IV TDI Variant 2000, abs, climă 4 x 
airbag, full electric, servo, central, alarmă, 
cotiere, tetiere, adus noiembrie, preț 9200 euro. 
Tel. 0722/779639.
• vând Mercedes Cobra 240 D, roșu, af 1978, RAR 
2006, stare foarte bună, preț 1950 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092.
• vând Opel Astra break, 1700 Turbo Diesel, 
2002, injecție, intercooler, abs, 4 x airbag, climă, 
telecomandă, 127.000 km reali, perfectă, 8.200 
euro negociabil. Tel. 648365,0745/646253.
• vând Opel Astra Caravan 1700 DTI, af 2002, 
multiple opțiuni, bine întreținut, 125.000 km reali, 
8200 euro, negociabil. Tel. 0745/646253,648365.

Microbuze. Dube (38)
• vând dubiță Iveco Turbo Daily, af 2000, oglinzi 
electrice, încălzite, clic de remorcă, radio
casetofon, alarmă închidere centralizată preț 
16.000 euro. Tel. 0722/314123.
•vând microbuz marca Robur, 21 locuri, 
motorină, încălzire tip Sirocol, af 1990, preț 
200 milioane lei, negociabil. Tel. 213370, 
0745/595228.

Camioane, remorci (39)
• vând camion IFA L 50,5 tone, carosată 4.5 m. 
70.000 km, af 1986, dublă comandă școală șoferi. 
Tel. 0742/347082,0257/318343.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

•vând mașină de găurit rotopercutantă, 
import Germania, mașină autofiletantă, 
mașină șlefuit, circular de mână electric 
Bosch, motor electric 220 v x 1500 turații, preț 
negociabil. Tel. 260570.
• vând moară de porumb, mărimea pietrei 24. 
Tel. 0744/175286.0258/835128.0254/216348.
• vând tractor D r 55 CP. căruță platformă plug, 
grapă preț 140 milioane lei. negociabil. Tel. 
225183.

Moto-velo (41)
• vând 2 litri ulei de motor Arai Super Tronic
OW-30, sigilat, sub prețul din magazin. Tel. 0723- 
779477.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 litri de ulei motor Arai Super Tronic OP 
30 sigilat, sub prețul de magazin. Tel. 
0723/779477.
• vând două discuri de frână ventilate, un set 
plăcuțe de frână Lucas, semnalizator stânga 
față toate noi, de Audi 80, butoiaș, preț nego
ciabil. Tel. 0723-779477.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• cumpăr urgent abonament Connex Cent Tel. 
0723/920314.
• vând Nolda 3310, bine întreținut, baterie Li ■ 
Ion, melodii, imagini, licurici, preț 1.500.000 lei. 
Tel. 0723/005657.
• vând/schimb Siemens A 57,80 g, polifonic, 10 
luni garanție, jocuri, calculator, SB 4 zile, preț2,5 
milioane lei. Tel. 0726/080402.

•Cooperativa Prestarea Hunedoara, str. G. 
Enescu, nr. 15, scoate la vânzare prin licitație 
spațiu de 53,60 mp, situat în Str. Eroilor, nr. 
11. Faza I a licitației are loc în 24.02.2005 la 
care participă OCM. Faza II - participă 
persoane fizice și juridice din afara 
sistemului meșteșugăresc, se ține în termen 
legal. Informații tel. 718234.
■ Primăria Comunei Buceș organizează licitație 
la sediul primăriei, în data de 7.03.2005, ora 10, 
pentru spațiul de la Școala Primară Grohoțele 2, 
în vederea unor activități comerciale. Informații 
la tel. 684328 fax 684442.

Matrimoniale (69)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• tânăr 32 ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă apropiată pentru prietenie de 
lungă durată posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
Tel. 0743/864467.

Prestări servicii (72)

Zorela, Olivia și Alexandru Sgarbură anunță cu 
durere încetarea din viață a scumpei lor mame, bunici 
și soacre

LIVIACOZMA
îi vom purta o amintire dragă și ne vom gândi cu respect la 
modestia, blândețea și dragostea cu care ne-a înconjurat. 
Serviciul funerar va avea loc în Brad, vineri ora 10. 
înhumarea la Bucium, vineri 25 februarie, ora 14.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Familia îndoliată anunță trecerea în neființă a celei care a 
fost

GHLLAN MARIA
Corpul neînsuflețit se află depus la Casa Mortuară din 
Deva, str. M. Eminescu. înmormântarea va avea loc vineri, 
25 februarie a.c., ora 13. Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Comemorare (75)

Soția Marta greu încercată anunță cu durere în suflet 
împlinirea a 6 luni de la trecerea în neființă a iubitului soț, 
tată și bunic

STANCIU EREMIA

• vând haină astrahan neagră nouă și monton 
dore, maro. Tel. 770687.
•vând haină blană astrahan, nouă neagră 
haină monton dore, maro, piese Ladă noi, origi
nale. Hațeg, str. Caragiale, nr. 35. Hațeg.
• vând liane blană nurcă naturală noi, import 
Italia elegante,modeme, gen mantou, cloșat, 
culoare maro roșcat și gri grafit, mărime 44 - 50. 
Tel. 0741/078785.
• vând rochie de mireasă model deosebit, alb 
cu bleo, mari mea 40-42, merită văzută preț 2 500 
000. Tel. 0721-248658,0723-779477
• vând rochie de mireasă model deosebit, alb 
cu flori, bleu, mărime 40 - 42, preț 2500.000 lei. 
Tel. 0723/779477,072V248658.

• amenajări interioare, montaj faianță, gresie, 
marmură, parchet laminat, rigips, zugrăvit, 
rașchetat parchet, șape. Tel. 0724/410910.

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

Electrocasnice (56)
• aonpărfeSnare (lampioane) model Gosser, 5 
bucăți. Tel. 213962 după ora 21.
• vând frigider Arctic mare, stare bună preț 25 
milioane lei. Tel. 227613.
• vând radiator și electromotor pentru Fiat Uno 
Diesel. Tel. 0723/455092,711063.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)
• vând fân de lucernă sat Brâznic, nr 64, 
comuna lliă tel. 282746.
•vând găini ouătoare hibrid Rosso, vârsta 40 
săptămâni, ouat peste 85%. Tel. 0727/855873.

Altele (61)
• vând apometni mare pentru casă nou, sigilat, 
în garanție 1 an, preț 850.000 lei. Tel. 260416, 
0745/343093.
• vând baloane de diferite forme și mărimi și 
artificii tort, pentru nunți și alte aniversări. Tel. 
0723/779477.
• vând cherestea stejar, grosime 20 și 50 mm, 
uscată, negociabil. Tel. 0722/646957.
• vând loc în Campionatul municipal de fotbal. 
Tel. 0723/920314.

• efectuez transport marfă Deva - Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
■maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
• efectuez transport persoane, cu microbuz 14 
locuri, regim de convenție, preț convenabil. Tel. 
228841.
• execut mobSer la comandă din pal laminat, 
bucătării, birouri. Vând accesorii mobilier. Tel. 
213459.

• transport Germania pentru achiziții auto. 
Aduc la comandă piese auto import Germania, 
noi sau second-hand. Tel. 0742/228522.
• șofer cu experiență cat. B, caut de lucru în 
domeniu, vârsta 33 ani. Tel. 0727/963356.
• transport mobiă cu camion acoperit de 1,2 
tone și 14 mc la care asigur și demontare 
mobilier sau electrocasnice. Tel. 0744/934462, 
225578.
• zugrăveli in var, lavabil, parchet, gresie, 
tencuieli, tavane false, instalații sanitare. Tel. 
0742/057372.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

Nu te voi uita niciodată.

• societate comercială angajează bucătar 
specialist, vechime minimum 5 ani. CV-urile 
se depun la restaurantul President, din 
Deva B-dul 22 Decembrie, nr. 168, până la 
data de 01.03.2005. Relații la tel. 
0722/238726.

• fiimă de distribuție produse cosmetice 
profesionale angajează agent vânzări cu 
domiciliul în județul Hunedoara, minimum 
studii medii, permis conducere cat. B, auto
turism propriu. CV prin fax 0251/411919, tei. 
0723/614976.

• firmă de consultanță oferă servicii 
privind înființarea, autorizarea, func
tionarea, managementul și contabi
litatea societăților comerciale. TeL 
230191,0788/189103.

• execut mobilier la comandă din pal mela- 
minat birouri, bucătării. Vând accesorii mobilier. 
Tel. 213459.
• frizer cu experiență tund și bărbieresc la 
domiciliul clientului, calitate garantată Tel. 
0724/775365,0743/658150.
• gramatică V - VIII, seriozitate, răbdare, simț 
pedagogic, 150.000 lei/2 ore. Devă tel. 
0740/956009.
• Îngrijesc copii 4 - 7 ani, persoană în vârstă 
efectuez menaj. Tel. 231260, cartier Dacia, Micro 
15.
• medităm matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057.
• efectuez transport 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. 229611,0740/953297.

• caut de lucru la domiciliu (lucru manual). 
Scrieți pe adresa: Str. Pricazului, bl. 57, ap. 40, 
Orăștie, pentru Țăndău Luci.
• caut firmă care să distribuie pliante în cutiile 
poștale, Rog seriozitate. Tel. 0722/258444.
• lucra acasă pentru firme românești și străine, 
catalog gratuit la OP1, CP 57.
• șofer cat 8, C, E, cu experiență 22 ani, caut loc 
de muncă în domeniu, am 40 ani și posed 
garanție materială Tel. 228220.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez mgrgrtnr animale (vaci și cai), ofer 
cazare gratuit. Tel. 0254/241237,0724/781271.

• angajăm frizer sau practicant Relații 
la tel. 214401 sau 0726/133518.

• societate comercială angajează bucătar 
specialist, vechime minimum 5 ani. CV-urile 
se depun la restaurantul President, din 
Deva B-dul 22 Decembrie, nr. 168, până la 
data de 01.03.2005. Relații la tel. 
0722/238726.

• Info Casa angajează agențiiimobiliari. 
Salarii motivante. TeL 226677.

• societate comercială angajează vănză- ' 
toare pentru magazin alimentar in Deva ! 
Informații tel. 0254/231000.

• societate comerda’s f.ngajvază contabil, 
studii sinerinan». -"-ducători auto 
distribui.-....... ..  - ^ritoare necali
ficați, pentru depozit Deva și vânzătoare 
magazin alimentar. Tel/fax . 219300, 
0744/515537.

• societate comercială angajează 
vânzătoare pentru magazin alimentar, 
experiență minimum 3 ani. CV-urile se 
depun la magazinul Konya, din Deva, b-dul 
Decebal, bl. D, parter, până la data de 
01.03.2005. Informații la tel. 0721/165372.

EVIDENTIAZA-TE!
Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cest.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

VARIANTE

1 apuntm--68 000 Ik, 
Sa(Wri«l- 288 009 tel

1 apariție 3 4C.OOO iei 
S nportțfl = 160.000 lei

O Anunf GRATUIT

CHENAR-13OLO-FOTO

OATE PERSON AIE

Anunț Giratul*

PRIMA APARIȚIE___LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtini;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Aria Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia:

: • chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B elul Decebal.

CUVANIW- Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

I
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• Document istoric. Prima ediție a jurnalu
lui mamei ultimului țar rus, Nicolae al ll-lea, 
a fost publicată, luni, în fosta capitală impe
rială rusă. Jurnalul acoperă perioada 1916- 
1923.
• Cercetătorii au calculat. Poluarea aeru
lui este responsabilă de câteva sute de mii 
de decese premature în Europa, în fiecare 
an, informează un studiu al Comisiei.

420 de morți în Iran
Kerman (MF) - Cel puțin 420 de persoane ( 

și-au pierdut viața și circa 900 au fost 
rănite, marți, în violentul cutremur produs 
în apropiere de Zarand, în sud-estul Iran
ului, potrivit unui bilanț actualizat, prezen
tat de guvernatorul provinciei.

Mișcarea telurică, înregistrată, marți, la 
aproximativ 700 de kilometri nord de Ker
man, a avut magnitudinea de 6,4 grade pe 
scara Richter. Autoritățile cred că bilanțul 
va crește în continuare. Comunicatele ante
rioare anunțau moartea a 289 persoane și 
rănirea altor 759.

Maradona îl vrea 
pe Kusturica

Belgrad (MF) - Regi 
zorul sârb Emir Kus
turica va realiza un do
cumentar despre viața 
celebrului fotbalist Die
go Maradona.

Filmările vor începe 
pe 18 martie la Buenos 
Aires, potrivit unui ziar 
sârb, care adaugă că E- 
mir Kusturica a fost 
ales să realizeze docu
mentarul la cererea spe
cială a lui Maradona.

Naomi întârzie la 
prezentări

1 Londra (MF) - Super- 
modelul britanic Naomi 
Campbell are obiceiul 
de a întârzia la prezen
tările de modă, lucru ca
re îi deranjează pe de- 
signerii care o angajea- 

țiile.
în cadrul 

Săptămânii 
Modei de 
Londra, 
chinul a sosit 
cu o 
re de o 
Ș> 
la 
rea casei 
de modă 
Ghara- 
ni 
Strok.

ză să le prezinte colec

Michael Jackson
I (Foto: EPA) !

Procesul

j s-a reluat 
i Santa Maria (MF) - 

: Procesul lui Michael ;
Jackson pentru agre- • 

| siune sexuală a fost :
reluat marți, la tribu-

: naiul din Santa Ma- I
■ ria, după ce a fost
i întrerupt o săptămâ-
• nă din cauza unor ’ !
; probleme<de sănăta- i

î te ale acuzatului.
Judecătorul Rodney ;

i Melville a ținut să j
sublinieze că amâna- ;
rea a fost justificată, î
.Jackson a fost bob i
nav, am discutat, cu Ș
medicul său. Nu aș i

permite nimănui să •
abuzeze de noi în î
acest fel", le-a spus i
el ițeați for jurați, i
Cântărețul a sosit la î
tribunal însoțit de f
avocatul său prind- i
pal, Thomas ;
Mesereau. înainte de :
a intra în clădire, el ;
le-a făcut mai multe 1
semne cu mâna :
fanilor veniți să-l i
susțină. ;

Mili sî Noni își împart frățește porția 
de apC după ce și-au încheiat masa de 
prânz. < - (Foto: PAN)

FenwHe pracum mașinile
Los Angeled (MF) - Actorul Jamie Foxx 

a declarat că schimbă femeile ca pe mașini.
Foxx (27 ani) își explică analogia: „Eu văd 

lucrurile în felul următor: femeile și rela
țiile sunt precum mașinile. îți cumperi un 
Mercedes nou-nouț, îl conduci câțiva ani, 
pe urmă vezi alt Mercedes, un model mai 
modem și îți spui că trebuie neapărat să-l 
schimbi pe cel pe care îl ai cu cel nou”. El 
declară însă că e în căutarea femeii vieții, 
pe care o compară cu o mașină clasică.

r’ t
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Regina

Au fost aduse cele 50 de statuete Jscar. (Foto: epa)

■ Circulația a fost în
treruptă în fața teatru
lui încă de luni -tîntru 
toată săptămâna

Hollywood (MF) - Cu doar 
câteva zile înainte de gala de 
decernare a Premiilor Oscar; 
HoHywoodul începe să se pre
gătească de sărbătoare, insta
lând decoruri și triuune pen
tru public în zona Kodak The
atre, unde sunt din ce în ce 
mai mulți polițiști.

în apropierea estradelor, a 
căror construcție nu a fost ter
minată, o banderolă cu in
scripția „The Academy A- 
wards” cu litere aurii, dea
supra intrării în clădirea 
teatrului, anunță deja eveni
mentul. Două statuete aurite 
cu o înălțime de opt metri, re

Război împotriva gumei de mestecat
■ Administrațiile locale 
cer taxă specială pen
tru curățarea trotua
relor afectate

■> ■' I ■ v- •' * '

Londra (MF) - Mai multe 
administrații locale din Ma
rea Britanie at d^cr-nșat un 
război împotriva producă
torilor de gumă de mestecat, 
cărora le cer să plătească o ta
xă specială pentru curățarea 

plici imense ale celor cu care 
ver pleca acasă, duminică 
seară, câțiva norocoși, au fost 
instalate de o parte și de alta 
a intrării.

trotuarelor afectate de produ
sele lor.

Municipalitățile vor pro
pune; la finalul unei confe
rințe organizate ia Londra, un 
impozit de un penny pentru 
fiecare pachet de gumă, bani 
care urmează să fie utilizați 
la plata facturii anuale de cu
rățare a străzilor, care ajunge 
la 150 milioane lire sterline.

Consiliul municipal din 
Westminster, centrul politic și

în ciuda vântului, ploii și 
temperaturii cam scăzute pen
tru suaul Californiei, câțiva 
curioși s-au adunat și urmă
resc pregătirile. Toată lumea 

se întreabă dacă ziua de du
minică va fi scutită de ploaie, 
care ar putea scurta tradițio
nala paradă a celor 3.300 de 
staruri invitate. Pentru Orice 
eventualitate, organizatorii 
au decis instalarea unui cort 
care va proteja covorul roșu, 
lung de 150 de metri și lat de 
zece metri.

Circulația a tost întreruptă 
în fața teatrului încă de luni 
seara pentru toată săptămâna, 
iar restricția se va extinde, 
progresiv, și asupra străzilor 
din jur. Buticurile și maga
zinele, numeroase In această 
zonă a Hollywoodului intens 
vizitată de turiști, vor rămâne 
închise toată ziua de dumini
că. Din cauza condițiilor dras
tice de securitate care vor a- 
lunga probabil turiștii, unde 
nu vor deschide nici sâmbătă.

turistic al Londrei, a fost pro
motorul acestei inițiative îm
preună cu cele din Cardiff, 
Belfast și Edimburg.

Un britanic din dpi mestecă 
în mod regulat gumă și alte 
produse similare. Numai la ” 
Londra se consumă anual cir
ca 180 de milioane de pachete 
de gumă.

Gumele aruncate pe trotu
ar au nevoie în medie de chici 
ani pentru a se degrada.


