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Vremea va fi rece, cu cer variabil, mai 
mult senin.

| 1 ■
dimineața la prânz seara

Prostituatele - pe locul I
■ „în Franța nimeni nu 
a putut inventaria pros
tituatele românce" 
(Lenuța Angalita).
Sanda Bocaniciu________________
sanda.bocaniciu@in1ormniedia.ro

Deva - Lenuța Angalita, 
dir. ex. al Fundației “Conexi
uni” Deva, a făcut această

UI!Cala de pe 
trotuarele din 
municipiu^ Deva a 
creat mari greutăți 
traficului pietonal.

(Foto: Traian Mânu)

Fii expert în transport!
Vrei să-ți, cumperi o mașină, ai nevoie 

de transport? Soluția ta este “Cuvântul 
- Liber”!
G DE CE? Pentru că noi am lansat campa

nia “Fii expert în transport!” Suntem ghidul 
tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 6!

o Proiect de lege. Recent, deputatul PSD 
de Hunedoara, loan Timiș, a spus într-o 
conferință de presă că, în colaborare cu 
Avocatul Poporului, pregătește un proiect 
de lege prin care cei fără adăpost să fie pri
miți în așezămintele mănăstirești. Fondurile 
vor fi asigurate prin subvenții publice sau 
private. (V.N.)
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Mărțișor la *23 grade Celsius
Deva (M.S.) - Prima zi de primăvară a 

adus în Deva temperaturi de minus 30 de 
grade Celsius la nivelul stratului de zăpadă 
și de minus 22,3 grade Celsius în aer. Aces
tea sunt cele mai mici temperaturi înregis
trate în Deva, în ultimii 35 de ani.

Tendința de vreme friguroasă se va 
menține și în următoarele zile, chiar dacă 
vremea se va mai încălzi ușor. Va ninge izo
lat, dar foarte slab, afirmă specialiștii.

Cea mai scăzută temperatură, în Deva, a 
fost consemnată în ianuarie 1963, când, în 
aer, au fost înregistrate minus 31,6 grade 
Celsius.

Meditatori... „profesioniști"

0 5 0 5 1 CUVÂNTUL LIBER
K Str. 22 Decembrie, 

nr. 37 A
® (0254) 211275

■ Dintre cei peste 
6000 de profesori 
hunedoreni, doar 15 au 
acte de „meditatori".
Raluca Iovescu

raluca.iovescu@informmedia

Deva - Profesorii sunt obli
gați să-și înființeze firme, al 
căror obiect de activitate să fie 
meditațiile particulare. Cu 
toate acestea, este greu de 
crezut că profesorii vor re
nunța brusc să mai lucreze „la 
negru”. Mai mult decât aceas

afirmație adăugând faptul că 
în anul 2004 au intrat în țara 
noastră, numai din Franța, 
5,1 milioane de euro realizați 
prin practicarea prostituției. 
Din numărul total al prosti
tuatelor din Franța, circa 35% 
sunt românce și fac parte din 
rețele de trafic cu ființe u- 
mane. Suma a fost repatriată 
direct de prostituatele ro
mânce cât și de traficanții de 

tă intenție, pe profesori i-a de
ranjat ideea ministerului care 
intenționează să formeze echi
pe de control în școli și să 
monitorizeze profesorii care 
meditează. Mircea Miclea a 
dat de înțeles că M.E.C. va 
crea astfel de echipe la nivelul 
fiecărei unități școlare „cu 
scopul de a contribui la ridi
carea calității procesului 
educativ și la monitorizarea 
celor care fac meditații”. Mi
nistrul a declarat că „medita
țiile nu reprezintă o corupție 
și o evaziune fiscală. Fiecare 
cadru didactic poate să facă ce 

ființe umane în ultimele 10 
luni ale anului 2004. Ur
mărind fenomenul, Fundația 
„Conexiuni” a observat că 
acești traficanți au rețele 
foarte bine organizate și, ca 
persoane, nu sunt „oameni de 
doi bani”, majoritatea clasân- 
du-se în pătura superioară a 
clasei noastre sociale. Pe lo
cul doi, la încasarea de astfel 
de sume, obținute în Franța, 

dorește, dar să respecte legea”. 
Anul trecut, în Hunedoara au 
„respectat” legea doar 15 pro
fesori, iar în 2003 au fost 14, 
conform datelor provenite de 
la Administrația Finanțelor 
Publice. E adevărat că situa
ția pare cât se poate de „nor
mală”, în Timiș înregistrându- 
se în 2004... 13 profesori medi
tatori.

în 2002, profesorii medita
tori s-au aflat în atenția legii, 
fiind obligați să obțină auto
rizație de la Primărie în 
schimbul unei taxe de aproxi
mativ 1,5 milioane de lei. 

se află Bulgaria - cu 3 mili
oane de euro - iar pe al trei
lea este situată Ucraina - cu 
1 milion de euro.

Raportul în care a fost spe
cificat acest fenomen a fost 
făcut cunoscut în cadrul unei 
întâlniri europene, parte a 
unei serii de seminarii orga
nizate de Uniunea Europeană 
și derulate pe parcursul anu
lui 2004.

Mort în mină
Vulcan (M.T.) - Un 

bărbat de 35 de ani, mi
ner la EM Vulcan, și-a 
pierdut viața în timp ce 
încerca să verifice o co-1 
livie. Ion Iliciuc a căzut 
și a fost prins între 
aceasta și elementele de 
ghidare. Accidentul s-a 
produs în timp ce colivia 
se afla la aproximativ 50 
de metri de suprafață, 
moment în care bărbatul 
s-a dezechilibrat și a că
zut, pierzându-și viața.

Rezultatele controalelor fiscale
Veniturile atrase suplimentar la bugetul statului în urma 
controalelor fiscale efectuate la agenții economici hunedoreni 
sunt în valoare totals de 2510 miliarde de lei. (pagina 5)

Grafică: Cuvântul liber, sursa: DGFP Hunedoara

Hoții de fier sunt la răcoare
Simeria (M.T.) - După ce au 

furat tampoane, cârlige, saboți 
și portsaboți de la 5 vagoane 
din gara Simeria, în data de 
11 / 12 februarie, 6 infractori 
au fost trimiși în judecată. F. 
Sârb (Pișa), de 28 de ani, din 
Simeria, S. Bacrău (Foamea), 
de 18 ani, R. Bacrău (Broască), 
de 17 ani, S. Cioran (Cornel), 
de 32 de ani, și V. Bratima 
(Cățel), de 31 de ani, au furat 
piesele, le-au încărcat pe o sa
nie și le-au dus la o cazarmă 
militară unde le-au acoperit 
cu zăpadă.

în 13 februarie au găsit și 
un cărăuș, F. Oaida, de 42 de 
ani. Acesta trebuia să trans
porte „marfa” la un centru de 
colectare a fierului vechi din 
Șoimuș. A fost prins condu
când fără a poseda permis de 
conducere. Tuturor li s-au 
emis mandate de arestare pre
ventivă de 30 de zile, pentru' 
furt calificat și riscă o pe
deapsă cu închisoarea de până 
la 20 de ani. Minorul este cer
cetat în stare de libertate.

Prejudiciul este estimat la 
peste 91 milioane de lei.

Mii de persoane 
au salutat ieri în 
stradă decizia 
premierului liba
nez prosirian, 
Omar Kara me, 
de a demisiona. 
El a anunțat luni 
seara demisia gu
vernului său în 
fața deputaților, 
deși își asigurase 
majoritatea în 
condițiile unui 
vot de încredere.

(Foto: EPA)
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• O nouă lege. Camera Comunelor a apro
bat ieri o nouă legislație antiteroristă con
troversată, după ce Guvernul Tony Blair a 
făcut importante concesii. Dezbaterile vor 
continua în Camera Lorzilor.

cere
• Demisie în bloc. Premierul libanez pro- 
sirian Omar Karame a anunțat demisia 
Guvernului său luni seara, în fața Parlamen
tului. Zecile de mii de manifestenți care se 
aflau, începând de duminică seara, în cen
trul orașului Beirut, la câteva sute de metri 
de Parlament, au izbucnit imediat în urale, 
intonând imnul național al Libanului și 
agitând drapele.,

ținta vie
Suhumi (MF) - Pre

mierul republicii sepa
ratiste georgiene Abha- 
zia, Aleksandr Ankvab, 
a supraviețuit ieri dimi
neață unui atentat. Po
trivit unor informații 
preliminare, asupra ma
șinii premierului s-a 
deschis focul, la ieșirea 
din satul Achadara, in 
apropierea capitalei Su
humi. Ankvab nu a fost 
rănit in urma atacului. 
Un post local de televi
ziune a anunțat că auto
vehiculul la bordul că
ruia se afla premierul a 
fost atins de 17 gloanțe.

Mahmud Abbas
(Foto: ERA)

■ CSAȚ a decis luni ca 
SRI să predea CNSAS 
„în timp cât mai scurt" 
două treimi din arhiva 
fostei Securități

București (MF) - Membrii 
Colegiului CNSAS vor ca SRI 
să predea Întreaga arhivă a 
fostei Securită^și sușțin că 
vor aborda această problemă 
într-o întâlnire pe care o vor 
avea, pe 15 martie, cu preșe
dintele Traian Băsescu.

„Am fi preferat să ni se dea 
întreaga arhivă, adică 25 și 
nu doar 12 kilometri liniari 
de dosare, cu tot cu spațiul de 
depozitare. Pe 15 martie vom

avea o întâlnire cu președin
tele Băsescu și vom ridica 
această problemă”, a declarat 
ieri președintele CNSAS, 
Georghe Onișoru.

Dinescu, revoltat

Mircea Dinescu, membru 
în Colegiu. a acuzat SRI că ă 
selectat, fără reprezentanții 
CNSAS, dosarele care urmea
ză să fie transferate. „Pe noi nu 
ne interesează 12 kilometri li
niari de arhivă în care nu vom 
găsi nimic. Să ne dea maga
zia cu totul, nu doar niște do
sare periate de foști secu- 
riști”, a subliniat Dinescu.

„Chestia asta cu siguranța

arhiva SRI
ca motiv pentru nu

ne da unele doșare, este o 
mare gogoașă. SRI ascunde și 
acum anumite dosare pentru 
a-i proteja pe foștii informa
tori și ofițeri de Securitate", 
a mai spus Dinescu.

Președintele CNSAS a spus 
că sediul din Popești Leor- 
deni, unde urmează să fie 
depozitați cei 12 kilometri 
liniari de arhivă, a aparținut 
Rezervelor de Stat.

El a spus că, în aceeași 
locație, mai există o clădire 
care poate fi preluată de 
CNSAS, In cazul în care va 
nud fi nevoie de spațiu pen
tru arhivă. Cea mai mare par
te a arhive fostei Securități

este deținută în prezent-ge 
SRI, respectiv 25 de kilomejyi 
liniari de dosare. La MApN-se 
află doar câteva zeci de-metri 
liniari de arhivă, iar SEE areT 1 
domecumele ale fostei Secu- f 
rități arhivate pe CD-uri. .

Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării (CSAT) >a 
decis luni ca SRI să predea 
CNSAS „în timp cât mâi 
scurt” două treimi din arhiva 
fostei Securități, „adică id2 
kilometri”, a anunțat preșe
dintele Traian Băsescu. Șeful 
statului a declarat că, în ace
lași timp, SRI și CNSAS vor 
continua verificarea celeilalte 
treimi a arhivei, urmând să 
ia o decizie și în privința ei.

România trebuie să convingă UE

Voronin
Chișinău (MF) - Pre- 

ședințele moldovean, 
Vladimir Voronin, a 
declarat luni că forțele 
crimei organizate inter
naționale au intervenit, 
„în cel mai grosolan 
mod". In campania elec- ă- 
torsdă din Republica 
Moldovă. Voronin a 
adăugat că grupările cri
mei organizate sunt ne
mulțumite de 
faptul că 
autoritățile j ] 
de la Kiev 
și Chișinău 
își 
nează 
ca față de 
Trans
nistria.

OpuIlKH
Londra (MF) - Reuni

unea pe tema 
reformelor pales

tiniene programată 

ieri, la Londra, 

reprezinți o etapă 

care va permite 
pregătirea-păcii, a- 

apreciat tani ■ 

președintele 

Autorității Pale»-. , 

tinier. V 'irnuo 

Abbas, dipă o. 
întrevedere cu pre- 

mtarut britanic, Tt>ny 

.Stair..în afară de

î 
i

'T

Btair-ft foăM.’ia 
raunJunea îfe la Lon
dra» faftpretențl 
secrewrtfkȘeneMal 
ONU Coti Annan, 
secretarul de Stat

reprezentant al UE 

oentru Politica 

Externă, JaVier 

' Solana,, și mițHștrif de
Externe din 20 de 

țări. Abbas a explicat 

eă palestinienii
Sjtâipta de la ,

i reuniune o , 

sujțineremai mare a 

eforturilor Autorității 

s Palestiniene.

£

■ Oficialii europeni 
prezenți la București 
cer măsuri concrete 
pentru aderarea la UE

București (MF) - România 
trebuie să adopte măsuri con
crete pentru îndeplinirea 
angajamentelor asumate în 
negocierile cu Uniunea Euro
peană și să convingă Parla
mentul European de existența 
voinței politice necesare, pen
tru a adera Ia UE la 1 Ianu
arie 2087, a afirmat comisarul 
european pentru Extindere, 
Ollie Rehn.

Oficialul european s-a întâl
nit la' Palatul Victoria cu 
premierul Tăriceanu și a par
ticipat la reuniunea comite
tului executiv de integrare

Președintele Parlamentului 
European, tosep Borrell (Foto: era) 

europeană, principalul su
biect discutat fiind stadiul de 
îndeplinire a angajamentelor 
asumate in negocierile 
privind Justiția, Afacerile 
Interne și Concurente* El s-a 
declarat convins de faptul că

autoritățile române au voința 
politică necesară pentru a 
adopta, în termenul stabilit, 
măsuri concrete în domeniile 
critice de negociere, precizând 
însă că este necesar ca și Par
lamentul European să fie con
vins de acest angajament.

Președintele Parlamentului 
European, Josep Borrell Fon- 
telles, a declarat ieri, în fața 
Camerelor reunite, că Parla
mentul European va face efor
turi ca la termenul prevăzut, 
25 aprilie 2005, să se semneze 
tratatul de aderare a Româ
niei la Uniunea Europeană.

El a spus că România tre
buie să Încheie reforma în 
Administrație și în Justiție și 
să Îndeplinească angaja
mentele luate la capitolele 
privind concurența și mediul.

Ultimul bilanț al atentatului
Hilla (MF) - Cel puțin 115 persoane au 

fost ucise de explozia unei mașini-capcană 
amplasate în apropierea unui centru me
dical din Hilla, la sud de Bagdad. Acesta 
este atacul soldat cu cele mai multe victime 
comis de insurgenții din Irak în ultimele 12 
luni. Alte 140 de persoane au fast rănite în 
atentatul comis luni.

i

j

1

110 kilometri

Descoperire 10
Ierusalim (MF) - Ar

mata israeliană a desco 
perit, luni, te nordul 
Cisiordaniei, o mașină. 
plteă cu materiale explo
zibile, care pape să fi fost* 
pregătite de către mili».-> 
tanții mișcării' radicale 
Jihadul Islami.

Mașina, descoperită m 
apropiere de satul Arra- 
beh, din regiunea Jenin, 
conținea zeci de kilo
grame de explozibil. b

Potrivit acesteia, auto:, 
vehiculul era parcat la. 
circa 50 de metri de colo
nia evreiască Mevo Don* 
tan. Israelul și-a intens t 
ficat, luni, campania. 
diplomatică împotriva - 
Siriei, acuzată de comi
terea - atentatului de .. 
vineri, la Tel Aviv, la 
intrarea într-o discotec/ 
și soldat cu cinci morți,/. 
în afara autorului.

Dispute în Ungaria J.
Budapesta (MF) - Publi

carea pe Internet a unei liste 
de 219 presupuși colaboratori 
ai poliției politice din timpul 
regimului comunist a stârxr* \ 
dezbateri aprinse în Ungari, 
unii susținând că documentul 
nu este autentic. x.

Political Capital, o insti
tuție care a publicat, în febffl- 
arie, o listă mai scurtă cte 
informatori, a anunțat *£ă 
istoricii au reușit să ajungă 
până acum la o listă formată 
din peste o mie de nume.

Raportul Departamentului de Stat
București (MF) - Guver

nul român a făcut progrese 
limitate în lupta împotriva 
eorupției la nivel înalt, 
relevă Raportul pe 2004 al 
Departamentului de Stat al 
SUA, ai cărui autori no
tează că Parchetul Națion
al Anticorupție nu și-a 
demonstrat încă abilitatea 
de a pune sub acuzare ofi
ciali de rang înalt.

Guvernul a făcut pro
grese limitate în lupta 
împotriva corupției la niv
el înalt, remarcă autorii 
raportului, amintind că în 
prima jumătate a lui 2004 
Parlamentul a adoptat 
reglementări care au 
înmuiat legile împotriva 
marilor corupți și că nu au 
existat persoane cu rang

înalt condamnate pentru 
corupție.

Autorii raportului mai 
amintesc că Guvernul a 
luat măsuri pentru a lupta 
împotriva corupției sis- 
temice, obligând oficialii de 
rang înalt să-și declare 
averea și interesele și 
aducând noi reglementări 
privind activitatea Parche
tului Național Antico
rupție.

Deși Constituția a fost 
amendată, în 2003, în sen
sul simplificării procedurii 
privind imunitatea (care 
limita acuzarea oficialilor 
cu rang înalt), PNA încă nu 
și-a demonstrat cu succes 
abilitatea de a pune sub 
acuzare persoane de la 
acest nivel.

Iliescu n-are ambiția de-a candida
București (MF) - Senatorul 

Ion Iliescu le-a declarat ieri 
jurnaliștilor că nu a revenit 
în PSD pentru a candida la 
președinția organizației și că 
nu mai are ambiții personale 
legate de activitatea politică.

„Personal, eu nu mai am 
nici un fel de apetit de a mai 
candida. Am venit în partid 
numai ca să ajut, cu expe
riența pe care o am. Nu am 
ambiții personale”, a declarat 
Iliescu.

Întrebat dacă între el și 
Adrian Năstase, actualul 
președinte al partidului, 
există animozități legate de 
dorința de a ocupa o funcție 
în partid, Iliescu a declarat că 
există „o stare de nervozitate 
generală”.

„Totdeauna când pierzi, 
când un partid intră în 
Opoziție, e un șoc. Și Șocul

ăsta are și reflectări perso
nale”, a spus Ion Iliescu, pre
cizând însă că Adrian Năstase 
n... ...... •....-...
Personal, eu nu 
mai am nici un 
fel de apetit de 
a nud candida.
Am venit în 
partid numai ca 
să ajut.
Ion Iiiescu

este „poate qel mai liniștit” și 
că altele sunt persoanele care 
alimentează, în mod artificial, 
disputele din interiorul par
tidului.

Iliescu a declarat că Biroul | 
Executiv Central (BEC) al 
partiduluișArtra reuni joia 
viitoare H atonei vor discuta 
propunerile de modificare a 
statutulto partidului.
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* Alpinism în Retezat- Timp de nouă zile 
(1-10 martie) la Refugiul Bucura din Munții 

’Retezat se desfășoară Școala Alpină de Iarnă - 
i&ib conducerea unei echipe de monitori cu 
-experiență, școliți în Carpați, Alpi și Caucaz. 

j^fcarticr anții vor afla câte ceva despre istoria 
flpățjinismului românesc, despre alimentație, 
| echipament, tehnici specifice și noțiuni de • 

supraviețuire. (R.l.)

s» Vizită. în aceste zile, în Deva se află într- 
*4^ vizită oficială o delegație din orașul înfrățit 
Szigetvar, Ungaria, pentru Intermedierea de 

fjst*himburi culturale între cele două localități. 
sbin delegație fac părte și reprezentanți ai 
; orașului Imatra, din Finlanda, în vederea 
inițierii unei noi colaborări. (D.l.)
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Farmaciștii vor fi in grevă?

4
[

■ Teama de schimbare 
îi determină pe farma
ciști la o soluție radi
cală: greva generată!
Iha JuicoMt__________ __________
InaJUKOHMamN inummin

Hunedorenii sunt nemulțumiți
O^Deva (C.P.) - Mai mulți cetățeni au sesizat 

telefonic la redacție faptul că pe mai multe 
i șesele s-a circulat foarte greu în cursul 
! dimineții de ieri. „Locuiesc in cartierul Goj- 
i du din Deva, cartier în care nu a acționat 
1 nici un utilaj de deszăpezire. Și pe trotu
are și pe drum este gheață. în plus, Kind 

i șofer de profesie, a trebuit să mă deplasez 
fin cursul dimineții la Hațeg. Nu pot șă 
i descriu starea în care era rr ul. 
i Numai gheață! Plătiiii o sumedenie "de xaxe 
pentru drumuri, dar nu avem siguranță in

■ trafic”, spune Aurel Boiangiu din Deva. 
„Am așteptat peste o oră autobuzul în stație, 
într-un final am renunțat și am venit la 
Deva cu o ocazie. Din cauza gheții șoferul 
a circulat eu 40 km/h. Nu înțeleg de ce nu 
s-a acționat cu material antiderapant pe 

idrumul ce leagă Deva de- Hunedoara?”, se 
Jtfreabă F.S., din Hunedoara.

O

Deva - Județul Hunedoara 
a fost singurul județ la nivel 
național In care n-au «ristat 
probleme cu distribuirea 
medicamentelor compensate, 
„în patru ani n-amavut dte- 
functionalități în distribuirea 
medicamentelor compensate.

Acum se vehiculează faptul 
eă prefectul va schimba con
ducere CJAS, fără de care 
rotițele farmaciilor n-ar fi

-

Distribuirea tematicii de concurs la autorizarea farmaciștilor.

la conducerea instituției nu 
va K numit un director nou 
din sistemul de sănătate, vom 
face grevă generală. Orice 
altă persoană, numită în 
funcție doar pe criterii 
politice, nu ar înțelege cum 
funcționăm. Promitem eă în 
orice altă situație teșim te

stradă”, amenință Constantin 
Cărăuș, președintele Colegiu
lui Farmaciștilor din Hune
doara. Afirmația a fost făcută 
ieri, la întâlnirea de bilanț a 
Colegiului, unde au participat 
peste 140 de farmaciști din 112 
farmacii și 12 puncte (te lucru 
din județul Hunedoara.

Minerii din Yale 
iau calea Vestului

Deva (T.S.) - în cele 
două luni ale anului 
2005, aproximativ 10.000 
de persoane din Valea 

' Jiului au luat calea Occi
dentului, pe căi mai mult 
sau mai puțin legale. 
Potrivit agenților de tu
rism, majoritatea au 
profitat de ofertele aces
tora, fără a se mai 
întoarce înapoi după ter
minarea sejurului. Po
trivit autorităților, mi
nerii nu pot rămâne în 
Vest mai mult de trei 
luni și nu se pot angaja 
legal dacă nu dețin per
mise de muncă.

1 •

înființarea culturilor de legume
Năstase și Iliescu - citați

Deva (L.L.) - La în
tocmirea oricărui program 
de producție o atenție 
deosebită este acordată 
alegerii cultivatelor și p 
normei de sămânță. Este 
foarte important să avem 
în vmfere că norma de 
sămânță poate fi influen
țată de mai mulți factori: 
tipul de sol sau gradul de 
prelucrare a acestuia, 
tipul exploatației și perioa
da de exploatare, nivelul 
tehnologic etc. Cu cât 
terenul este mai argilos cu 
atât riscul de formare a 
crustei este maț mare, 
motiv pentru cate la cul
turile cu semințe mici, 
semănate direct în câmp, 
noima de sămânță trebuie

să crească uneori 20-30%. 
Un sol bogat în humus are 
un grad de infestare cu 
semințe de buruieni mai 
mare. Terenurile exploatate 
an de an intensiv sunt 
supuse, într-o măsură mai 
mare, unor procese de 
degradare sau de infestare 
cu agenți patogeni și 
dăunători. La culturile 
practicate în sistem forțat 
'(sere și solarii încălzite), 
desimile practicate sunt cu 
mult mai mici (uneori cu 
30-40%) față de cele practi
cate la aceleași culturi, dar 
In câmp. Cauza principală 
o constituie lumina, care în 
lunile de iarnă este de 10- 
15 ori mai scăzută decât 
vara.

București (V.N.) - Ieri, 
Curtea de Apel București 
(CAB) a amânat cu o 
săptămână judecarea cauzei 
în care Miron Cozma cere 
statului cinci milioane de 
euro pentru că ar fi fost reîn- 
carcerat ilegal. Adrian 
Năstase și Ion Iliescu au fost 
chemați să dea declarații 
instanței In legătură cu acest 
dosar. Instanța a dispus ca 
Năstase și Ion Iliescu să fie 
citați la termenul din 8 mar
tie îr uosar

Adus de la Craiova
La termenul de marți, Coz

ma a fost adus în fața 
instanței de la Penitenciarul 
Craiova. Avocatul fostului li
der al minerilor susține că 
starea de sănătate a lui Miron 
Cozma este în continuare 
gravă. Miron Cozma a cerut

statului român daune de oin- 
ci milioane de euro pentru 
faptul că a fost eliberat și 
apoi rearestat.

Președintele Iliescu a sem
nat, în 15.12.2004, decretul de 
grațiere a lui Cozma și a altor 
45 de persoane. Unii dintre 
condamnați! care au benefi
ciat de grațiere individuală 
fUseseră condamnați definitiv 
la pedepse mari cu închisoare 
pentru infracțiuni de sub
minare a puterii de stat, 
corupție, reprimare violentă 
a Revoluției din decembrie 
1989, infracțiuni grave de 
violență, criminalitate eco
nomică. Decretul a fost revo
cat două zile mai târziu, ca 
urmare a criticilor formulate 
de partidele politice și de 
reprezentanții societății 
civile, iar Cozma a fost reîn- 
carcerat.

50% Reducere Economisește cu abonamentul Cuvântul liber!

Aboneaza-te acum!

Fm «ar pentru abonament CUM TE ABONHHT?
• 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 i 
pentru a intra în concurată nostru. i
• Roți primi ziarul acasă, prin poștă sau 11 poți ridica de la cel i
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau i
lucrezi. •
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275. •

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

■■■ ■ .- H MM ■■ Mi MMM

Reducerea de 50% este valabilă Ia abonamente fată 
de prețul zilnic de vânzare al ziarului.

GRATUIT, în flecare vineri primești 
cel mai complet supliment de ! 
televiziune.

7

Numele______________________________________
I

Prenumele___________________________________

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada_______________________________________

Nr.________Bl._

Localitatea_____

Telefon (opțional)

___________ Sc.______ Ap.____

CUVÂffll
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1905 - S-a născut poetul dramaturgul fi eseistul Radu 
Gyrfpseuooalm persist; Radu Demetrescu) („CarbttTife 

.MNiiK jMhtetiMton (m. 21'm.i^K
1Î16 - A apărat Itemil Iul Dintl&r Cantemlr, „tesdlg- 

tio Maldaviae", prima monografie geografică!# români, 
scrisă in limba latină, la cererea iteattem& Wn Berlin; 
lucrarea este alcătuită din trei părți fi cuprinde prima 

hartă a Moldovei

1962 - S-a născut cântărețul, compozitorul șiaclbral ion 
Bon Jovb lider al trapei rock „Bon.JpVi"

Se pregătesc daruri de Iepuraș
Simeria (V.R.) - La sărbătorile de iarnă, 

300 de copii din școlile generale și 
grădinițele din Simeria și Bobâlna au pri
mit jucării din partea Subfilialei de Cruce 
Roșie. Iar spitalului i-au fost oferite 
cărucioare, cârje, cadre și alte materiale. 
Acum, președinta subfilialei, Luța Dan, 
pregătește încălțăminte și îmbrăcăminte pe 
care să le ofere de Iepuraș copiilor săraci.

Este interesant in timpul orelor, dar 
parcă mai plăcut e după terminarea lor.

(Foto: Traian Mânu)

Energia Meetnca:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:
Q8.3Q-1S,00.Beva, Bd.. I. Meniu, bl. 5, sc. A, B și E

Gaz metan _______ •
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Bd. Decebal, bl. D, sc. D

22 Decembrie, bl. 44A, sc. A

............................. ................... ........................................................................... ......
Nu se întrerupe furnizarea apei in Deva.

Soluția Integramel din numărul 

precedent: T-U-A-P- PRI

MĂVARA - ÎMPLETIT - of - lb

- REA - ODE - DAR - FIU - ARC

- H - A - ROS - TEO - TF - 

PICIOR - LAT - El - N - DULA- 

MA - MA - TE - AISOR - 

SUSUR - REST - BA - Ol - SERE.

tăceți-^

TVR 1 PRO TV ACASĂ
740 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
745 Agenția 2 ftră un sfert 
930 tind minute de cul

turii Emisiune culturală
930 Teleshopping 

1040 Awrorentietă 

10:10 Orice
Seposbil 

1140 Furtul

E oi
1240 CHredetă^iapulară 

1330 Desene animate: Yo-Gi-
HOh

1440 Jurnal. Sport Meteo 
1430 Teleshopping 

1540 Oameni ca noi. Prezintă
Dana Andreea Rusu 

1530 Sed Led Realizator Ion 

Mirea. Coproducție 

MAI-TVR pentru 

TVR 1
1640 Conviețuiri.

Magazin pentru alte 
naționalități

1655 TVRIn drect 

1730 Portul miracolelor 
1830 Alege cântecul 
1940 Jumeiui IVI. Sport

Meteo

2200 Ritma (dramă, SUA 
131998). Cu: Peter fonda, 

>' John Glover, Harold Per- 
^rineauJn

2145 Anrpemieră
Xflft Vorbe despre fapte 

234B JunaU TVR. Sport 

' Jeo

233U Mctand SNtwtnd
G (dramă, SUA 1983). 

Cu: Meyl Streep, Kurt 
Russet Cher. Regia 

Mike Nichols. Film 
inspirat dintr-un caz 
real. America anilor 70. 
Karen Silkwood lucrează 

Intr-o uzină chimică 
nucleară de prelucrare a 
plutonlului.Tn fiecare zi, 

tot mai mulți colegi 
sunt contaminați 

140 Ona minute de 
cultură

ISOFeădty
240 Jurnalul TVR Sport 

340 hfrăgostfții de lh .fotei 

GMI

7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr șl neliniștit 

0 Cu; Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott

10:15 Doctoral desuflete 

11:15 Zâmbete
Smtr-o pastilă 

12:15 La Bloc 
1340 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
1330 De râsul lumii 
13:45 Miniserie: Crima din 

G Beverly Hlls, partea I 
(dramă, SUA 1994).

1640 Tânăr și neliniștit Cu: 

0 Eric Braeden
1740 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo
17:45 Teo 
1940 Știrile PRO IV. Sport.

Meteo. Cu: Andreea 

Esca

20:15 Misiune salvatoare
li (acțiune, SUA 2004). 

Cu: Dean Cochran, 

Todd Jensen, Nadia 
Konakchieva, Bashar 
Rahal, Hristo Shopov, 
Velizar Binev, Les Wel
don. Jim Jacobs și Nick 

Cartton sunt prieteni 
din copilărie, dar și 
parteneri în acțiuni ale 
CIA. Intr-o misiune, 

echipa lor este aproape 
decimată de o acțiune 
a milițiilor locale.

22:15 La Bloc 

2340 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo

2345 Prietenie pe muchie de 
" (jcuțit Cu: Dylan Walsh, 

Julian McMahon, John 

Hensley, Valerie Cruz, 
Roma Maffia, Joely 

’ir vdr n
045 ȘtHe PRO TV. Sport 
145 Mirime rail—ire 
«(acțiime, SUA 2004}

630 In gura presei (reluare) 

7:00 ObNvafar. Cu: Sanda 

Nicola
840 CanaU de știri 

1040 In gura presei 

1140 Concurs hteractiv 
1240 « spețhte 

0 Odyssey
1340 Observator. Cu: Simona 

Gheorghe
13:45 Divertisment Dm 

dragoste
1640 Observator. Sport 
1645 Vhrere - A trăi cu

0 pasiune. Ce însemnă 
să trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
duke-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 

socială în care aspira
țiile cele mai profunde 

urmăresc îndeosebi 
sentimentele, ingredien
tele principale ale seri
alului.

1745 9595-Te învață ce să 
ted

1940 Observator

540. gveșun aderărate 

(reluare}
530 Uirea nea, păcatul 

(reluare)
' 6:15 Rădurea blestemată

(reluare)
8:15 Rubi (reluare) 
940 Numai Iubirea (reluare)

10:15 Exbavaganta Anas-

0 
1130 

1230 
13:15

tasta (reluare)

B Gabriela Spanie, Josâ

Angel Llamas 
14:15 Pisica săbatică. Cu:

OMariene Favela 
1530 Iubirea mea, păcatul.

S Cu: Yadhira Cariflo, Ser
gio Sen del 

1630 Pădurea Nestemată.
0Cu: Edith Gonzălez, 

Gabriel Soto 
1730 Poveștiri adevărate 

17:55 Vremea de acasă
18:10 Gitanas
19:15 Te voi învăța să Iubești.

0Cu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni, Cather-

- ine Siacoque, Michel 

Brown

2ftT51isfanle Buanșflot 
tl (aventuri, România, 

1983). Cu: Florin Piersic 

* (Mărgelatu), Marga Bar
bu, Jean Constantin, 
Ovidiu luliu Moldov», 
Ion Besoiu, Costel Con
stantin, Ion Dichiseau, 
Olga Delia Mateescu. 

22:15 Marius Tucă Show 

23:15 Observator. Sport 
Meteo. Abordarea știr
ilor este mult mai 
directă decât până 

acum. Observatorul va 
lansa și se va implica în 

campanii care var ajuta 
nu numai la întărirea și 
clădirea spiritului civic, 
dar și la ideea de tnter- 
activitate cu telespecta
torul. In cadrai Observa

torului va exista un
>zaj între două

8P UbL Cu: Barbara Mori, 
’ B Eduardo Santamarina, 

* Xna Martin, Jaqueline 

Bracamontes, Sebastian 
Rulli. Josefina Echanove, 

ș Antonio Medelin
2240 De trei ori femeie cu 

MihaelaTatu.

ș GAnastasia. Cu: Norkis 

irtista, Juan Pablo 
Raba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 
Saul Marin, Eudano 
D'Alessandro, Crisr’ Ca
raba!, Gustavo Rodri- 
guez, Mayra Alejandra 

l 146 Răzbunam. Cu: 
0 Gabriela Spank, Jose 

Angel Llamas, Maria 
s na C ing, Orian-

s do Miguel, Catherine 

Siachoque, Barbara Ga- 
rdfalo, Calos Duplat, 
Jorge Cao

‘ adevărate

i

i

Ray Romano,

1

i

r

i
i

i'

r

1
,f

s

H(reluare) 
730NemuitoU 
840Tetashoppin 
830 CeZar șl tip 
940 Sărută-mă, prostlăel 

1040 TonomatuiDP 2.
Prezintă Cătălin Măruță. 

1130 dnd minute de cultură 

1145PasUti 
1240 Euro-dspecer 

12545 Te vezi
dfri Banat. 

1330 Teleshoping 
1440 Nemuritorul 
1430 Insula piraților 
1540 împreună

1h Europe 
1640 Zona de conffct 
1630 Cind minute de adină 

1645 JunaU TVR Sport.
Meteo 

1740 Sărală-mă, 
0prostuiel 

17:55 Euro-cfcpecer 
1840 JunaU Euronews pen

tru România 
18:15 Ond minute de cultură 

1830 Minorități sd> trei dk-
tMuri 

1940 Marfa Bortite

<1 «JiteltynoniLIn 
■a 1st Ray Romano, 
* Patrida Heaton, Brad 

Garrett Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia PhHip 

. Rosenthal 

20pB Galele TVR 2 
2140OmuiMre soft șl moft 

H56 JunaU TVR Sport 
Meteo ■ 

2240 Jurnalul Euronews pen

au România 
22.-15 Dud firtmâ (aventuri, 

jjsUA 401). Cu: Ben-

8 jamin Bratt, Arroand 

Assante

049 r^tecțlomnil de suflete 
050 Dragul de Raymond. In

Etdistrtxitie: Ray Romano, 
. Patrida Heaton, Brad 

Ganett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Phifip - 
Rosenthal

WOUm
Qfhorror, SUA 1995). Cu: : 

# - s .. Lance Henriksen, Claire !
-Staisfieki I

PRIMA TV
740 Tetashoping 

730&anzza
755 Sport cu 

novwiww
840 Teleshoping

830 Sunset
SBeadt

930 Dragoste

lOMKmrir

10:55 CUP ART 
1140 Mutica 
1240 Casa noastră 
1230țehrthopping 

1255 Bani la peu 

13:50 Teleshopping 

1425 Sunset

0Beadi
1520 Focus

Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste

Sși putere 
15:50 Camera de râs 
1630 TrăstiQI fa

0NATO
1650 Kenșky Show. Emisiune 

de divertisment
1840 Focus. Sport Meteo. 

Cu: Cristina țopescu 
1940â4ottia

2040 Crăița cârcotașilor. 
...Xu: Huidu și Găinușă. 

Șerban Huidu și Mihai 
. Găinușă, adkă cei doi 

cârcotași, împreună-cu 
bebelușelț Puștiu1 și 

.. Mistrețu' neprietenos, 
vă prezintă o variantă 

» unică și total diferită a 
celor mai importante 

t noutăți din domeniul 
politic, social; cultural 
sau economk. In fiecare 

i săptămână două oră 
hitreagi de cârcoteH de 
care oamenii momehtu-

- - M arttebui să se teama 
| perrtra că vor fi tocați și

!. disecați in maniera 
ăineoi «cutăacârco 
lașilor

O» TtiMțlto NATO 

BM Focus Plus. Cu5llvia 
JW Trcula * 

ms șsjj*^ i

I
9,
1
I 
f

HBO
____________

840 Joey. Episodul 8: Joey 

și fate din vis 1. Cu: 
Matt Leblanc, Paulo 
Costanzo, Drea De 

Matteo
825 Povestea lui Robert
GWMght (dramă, Cana

da, 2003). Cu: Jonathan 

Scarfe, Alan Scarfe, Sara 

Botsford, Kristin Booth, 
Sara Botsford. Regia: 
Stefan Scarni 

1040 Stupoare și furnicături
13 (comedie, Franța, 2003). 

11:45 Pe platourile de fil
mare. Episodul 9

12:15 Lumină nesfârșită
T3 (dramă, SUA 2002) 

1340 O afacere mare (corne
Id die, SUA 1988) ' 

15:15 Irene (comedie. Franța,
O 2002). Cu: Cecile De 

France, Bruno Putzulu 
1740 Un Crădun de pomină

Q (animați^ SUA 2002) 
1820 Fabrica de pălării 

(dramă. SUA 2002) 

20300 Drumul spre pierzanie 
. 13 (dramă, SUA 2002).

040 uff.Episodul5-Două 

vizite..
( 22:55 HufL Episodul6-E 

moartă?
, 040 Qdllacul napi 
; ,200».Cu:

Randy Qrraid

TV SPORT
; 0940 Știrile IV 5port 09430 

( Cele mai frumoase zace meci- 
i uri din istoria lui Chelsea Lon- 
' dra 1230 Fotbal: Med din Pre- 
■ mier League. Clasamentul dir

06.30-07.00 Observatori)}».
11.00-T240 Emisiune daOD 

divertisment 
2345-24.00 Observator . ..

TELE 7 DEVA
0940-11.00 Reluarea X. 

unilor de marți .
2040 Știrile TELE 7 Deva 

20.10 Suntem aid pentu^. 
tine (partea 1)

2145 Suntem aid pentnt . 
tine (cartea a ll-a)

21.50 Știrile TELE 7 Deva

HALLMARK
lii 5 Misterele părintelui 

Dowtlng 

1440 Barbara Taylor Brad
ford: Vocea inimii 
(dragoste, SUA 1989) , 

11545 Un dar din dragoste 

Povestea lui Daniel1 
Huffman (dramă, SUA 

1999) 
; 1730 Povestea Ivanei Trump 

(dramă, coprod., 1996) 

i 19.15 Pasiune obsesivă j 
(dramă, SUA 2001) 

2140 fiicele 1 Md k .< 
2240 Brigada de petiție ..

ii mur Leayue. Liasamentui am 
' Premier League este următorul: 
î Ch&eâ, Manchester United, 
‘ Arsenal, Everton, Liverpool 
t Middlesbrough, Bolton Wan- 
j deters, Chartton Athletic, Tot- j 

tenham Hotspur, Manchester 
City, Aston Villa, Newcastle 

Unfed, Portsmouth, Birming
ham City 1630 Fab* Med 
til nPrimefa Division 1*90

, ite TV Sport 1845 Baschet (re-
> luare) 2030 ȘMe TV Sport 
’ 2140 Baschet 23900 Fotei:

> Med lin Primera OMskm. (re- 
' aanaOBaOSMeTVSOert

DISCOVERY

11.00 Gladiatorii celui de-al 
i ctoileeÂzboi mondial 

1240 MouMlui 
1340 VânBtotfl de mituri 

1440 Ingham la superlativ 
, 1430Mașihâril masive 8

I54m3M»b submarinului 
Kusk 

1640 Trikrgiamumiilor 
‘ 1740 Istorii neeluddate 

■’ IftOB Aventuri la pescuit 
Huo Pescuit extrem 

! 1940 Mașini extreme * 
12440 Queen Mary 

J 2140 Anii rock, 41-uk» 

alternativ j.. 
j 2240 De oe dau greș Servid- 

; ik Secrete 
i 2340 Asedki la Maseow

A 
r 
ii 
' 1
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• Scumpiri la băuturi. Băuturile alcoolice 
se vor scumpi din luna aprilie cu 25 la sută 
ca urmare a majorării accizelor. Până la 
momentul aderării la UE, acciza pentru 
băuturile alcoolice și distilate va crește la 
410 euro pe hectolitru, de la 280 de euro 
cât este în prezent. (C.P.)

• Vaccin. OMS a hotărât compoziția vacci
nului antigripal pentru sezonul 2005-2006, 
doar o singură componentă fiind modificată 
față de formula produsului utilizat în această 
iarnă. Al patrulea virus gripal izolat în acest 
sezon este un caz sporadic, caracterizarea 
tulpinii a arătat că ea este asemănătoare cu 
cea a virusului dominant în acest sezon în 
Europa. (IJ.)

Impozitul pe vânzarea

Se taie pentru neplată
Deva (I.J.) - Odată cu intrarea în UE vin 

și reguli stricte. Una dintre acestea este 
respectarea termenului de plată al fac
turilor. Pentru utilități, acesta va fi redus 
la 30 de zile de ha momentul emiterii aces
tora. Momentan, în cazul facturilor de 
energie1 electrică, scadența este de 15 zile, 
dar se datorează penalități abia în momen
tul în care factura este neplătită de 45 de 
zile. După alte 5 zile se trimite preaviz de 
deconectare și, în caz de neplată, în 
următoarele 10 zile, se ajunge la întreru
perea furnizării'de energie. Așadar, dis
tribuitorul de electricitate nu poate tăia 
curentul unui rău-platnic decât dacă nu-și 
achită factura în 60 de zile. în cazul fac
turilor neplătite la gazele naturale, ali
mentarea poate fi sistată după 45 de zile de 

£51 la emiterea facturii. Potrivit angajamentu- 
lui față de FMI, aceste termene, de 60 și 
respectiv 45 de zile, se vor reduce la 30.

■ Impozitul de 10% pe 
veniturile din tran
zacțiile imobiliare va 
fi plătit la notariat.
Clam PAs________________________
cIwm Mțlnfc nu»»*» j»

Deva - Ministerul Finan
țelor pregătește nomele 
metodologice privind apli
carea impozitului de 10% pe 
veniturile obținute din vân
zarea unor proprietăți imo
biliare deținute de mai puțin 
de 3 ani. Există însă câteva 
surprize' în proiectul acestor 
nome.

Notarii vor trebui să 
raporteze toate tranzacțiile 
imobiliare, inclusiv valoarea 
Ia care s-au realizat acestea. 
Normele introduc o premieră 
în legislația românească, prin

Azilul săracilor este
■ Lipsa unei locuințe a

Controale fiscale la firme
Deva (C,P.) - Organele de inspecție fiscală 

de la nivelul DGFP Hunedoara au efectuat 
3896 de verificări la agenții economici în 
2004. Rezultatele se concretizează în 
atragerea la bugetul de stat a unor veni
turi suplimentare în sumă de 2510 miliarde 
de lei. Ca urmare a inspecțiilor fiscale efec
tuate s-au calculat dobânzi și penalități de 
întârziere în valoare de 2206 miliarde de 
lei datorate de contribuabili pentru nepla
ta la termen a debitelor restante evidențiate 
In contabilitatea proprie. în scopul creșterii 
gradului de colectare a veniturilor la buget, 
în timpul controlului s-a încasat efectiv 
suma de 304 milioane de lei.

.. ..........
’■ >; .

Variație 
i/acțX%) 

+0,61

Societatea

1. uNP fETRuivi

Preț 
închidere (le 

'4930 -
2. sw smw« 16100, 0
3. TLV 1510O +3.42
4. BRD 57000 +3,64
5. IMPACT 7950 -1.85
6. AZOMUREȘ 4010 +3,35
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1350 0
8. ROMPETROL

RAANARE (RRCJ
1170 +2,63

9. HABER 7000 0
10. BCCARPATICA 6350 -1.55
11. DECEBAL 225 +8,7
Rubrica reaRzaU de SVM IFB RNWEST SA DEVA,
txiul Decebol, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

triplat numărul celor 
care și-au făcut din 
gară un cămin.

Iha Jubcome______ ___________
Im birmnuIrrfnnwMiti* t

Petroșani - Dacă la început 
dormeau prin gară, săraci și 
copii fugiți de la casele de 
copii, în ultimele zile gara- 
Petroșani a devenit neîncă
pătoare. Acum, în gară dorm 
și tineri, vârstnici, și mori 
chiar familii întregi. Dacă îi 
întrebi îți spun că ziua 
cerșesc, sau lucrează pe unde 
apucă, iar noaptea vin în 
gară.

„Nu avem de lucru, casă și 

impozitarea anticipată a unei 
tranzacții imobiliare.

Lege greu de aplicat
Notarii atrag însă atenția 

asupra faptului că plata antic
ipată a impozitului este ile
gală. Aceștia susțin că nu poți 
să pui impozit pe ceva care 
încă nu există, adică un con- 

Investițiile în amenajarea Io 
cuințelor se impoziteazăl

nici unde să mergem. Stăm 
aici ca să nu înghețăm de 
frig. Să dormim prin canale? 
Mai simt unii care dorm pe 
țevile de la piață. Noi stăm în 
gară”, spun cei care au vrut 
să vorbească cu noi.
„Călugărul” doarme în 
gară de trei ani

„Nu mai am mult, cred că 
o să mor. Merg săptămânal la 
spital, dar acolo mi se spune 
că nu am nimic. îmi dau dru
mul și vin înapoi. Sunt con
structor de meserie, dar am 
căzut de pe un acoperiș și 
multă vreme mi-am petrecut- 
o în spital. După aceea n-am 
mai fost bun de nimic. M-am 
apucat de cerșit, m-am 
îmbolnăvit și sunt pe dru
muri”, zice „Călugărul”. 

tract de vânzare-cumpărare, 
pentru că părțile se pot 
răzgândi între timp și apli
carea acestui impozit antici
pat devine o încălcare a legii. 
„Unii dintre vânzători nu au 
bani nici să plătească taxa de 
timbru și vor lua banii tot de 
la cumpărător. Ar trebui 
găsită o altă variantă. Să fie 
plătit în 48 de ore de la data 
vânzării-cumpărării sau chiar 
în ziua efectuării tranzacției”, 
propun notarii.
Declarații la fisc

Fiecare birou notarial va 
avea obligația să depună 
lunar la fisc o declarație 
informativă privind transfe
rurile de proprietate imobi
liară care să cuprindă 
numărul contractelor, va
loarea înscrisă pe docu
mentele de transfer, impozi

in... gară
„Stau aici cu mama și cu 
tata”, spune o tânără fugită 
de la casa de copii Uricani.
Aciuați de peste tot

Majoritatea celor ce și-au 
făcut din gară o nouă casă 
provin din toate cele șase 
localități ale zonei. Toți au 
avut case, locuri de muncă, 
dar pentru cei mai mulți 
alcoolul i-a făcut să și le 
piardă. Și-au vândut casele pe 
nimic, au fost aruncați în 
stradă de părinți, și-au pus 
casa gaj la vreo bancă și au 
fost executați. Viața lor s-a 
schimbat dramatic.

Gara Petroșani rămâne 
ultima soluție pentru cei 
năpăstuiți. Situația poate să 
dureze atât timp cât ceferiștii 
se vor dovedi miloși. 

tul și taxele notariale afe
rente. Există și unele aspecte 
care încă nu au fost aprofun
date prin aceste norme 
metodologice.

De exemplu, pentru cheltu
ielile de amenajare ale unui 
imobil sau teren pe care pro
prietarul le putea face în 
intervalul celor trei ani, se 
percepe doar o cotă forfetară 
de 5% din valoarea impozitu
lui. Cota, este aceeași și pen
tru amenajări minore și pen
tru investiții majore, acestea 
din urmă ridicând foarte mult 
valoarea unei proprietăți.

Pe de altă parte, rata 
inflației este inexistentă în 
calculele făcute de finanțe 
atunci când se stabilește 
nivelul impozitului ca dife
rență între prețul la care se 
vinde imobilul și prețul la 
care a fost cumpărat.

Bursa și leul greu
Deva (C.P.) - Prețul 

final al acțiunilor și sta
tistica (valoarea totală a 
tranzacțiilor din cadrul 
bursei) sunt afișate de 
ieri, la finele ședinței de 
tranzacționare, și în leul 
greu. Acest preț va fi 
afișat cu 4 zecimale. De 
la 1 Mie, data la care 
începe denominarea pro- 
priu-zisă a leului, prețul 
unei acțiuni la bursă va 
fi afișat în leul greu cu 
trei zecimale după uni
tate. Decontarea acțiu
nilor la bursă se va face 
însă la două zecimale. 
Adică acțiunea care va
lorează 741 de lei vechi, 
va face de la 1 iulie 0,074 
lei noi, iar decontarea se 
va face la bani.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 2 martie 2005

Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 1 martie 2005
franc elvețianValută liră sterlină

Valută 
BNR

liră sterlină
52.696

franc elvețian
23.582

21.500 24.000

t'i , JzKTȚj .Z j j

Star Exchange 
Herdăn Exchange

BanePost
BRD_________
Banca Transilv
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Siguranță publică hunedoreană

Valentin Neagu

Mulți .juneuoreni cred că ți se poate fura lutoturismul

Tiberiu Stroia

FII EXPERT ÎN TRANSPORT!
Rșl vurtficirl tafiografT

denți apreciază că siguranța 
in mijloacele de transport In 
comun este la nivel scăzut. 
Cel mai mult, hunedoreirilor 
le este frică de înșelăciuni. 76 
la sută dintre subiecți spun 
că este foarte posibil acest 
lucru.

■ Cetățenii consideră 
corupția printre cele 
mai grave probleme ale 
județului.

Deva - Nu cu multă vreme 
in urmă, Institutul de deve
nire a Criminalității din IGPR 
a efectuat in județul Hunedoa
ra un sondaj de opinie care, 
între altele, a urmărit și 
aspecte privind percepția 
gradului de siguranță publică. 
Cei chestionați au considerat 
corupția ca cea mai gravă 
problemă a județului, 20,4 la 
sută fiind afectați în foarte

dintre persoanele chestionate 
au declarat că se simt în 
mare sau foarte mare măsură 
în siguranță când circulă cu 
aceste mijloace. O treime 
afirmă că se simt doar într-o 
oarecare măsură în siguranță, 
iar 19 la sută dintre repon-

• Boli profesionale. Din cei aproximativ 
50.000 de pensionari existenți în Valea Jiu
lui, aproape 15.000 sunt pensionați pe caz 
de boală. Principalele boli sunt cele profe
sionale, specifice celor care lucrează în 
minerit. (V.N.)

Oamenii trebuie să 
fie obișnuiți cu 

prețurile noi. Este 
normal și prin acest 
lucru se urmărește 
acomodarea cu noua 
monedă. Leul greu 
este mult mai aproape 
de euro și toate tran
zacțiile vor fi făcute 
mult mai ușor. , 

Ionel Olteanu, 
Deva

Este normal pentru 
noi, trebuie să 

știm la ce să ne 
așteptăm în momentul 
în care leul greu va 
intra pe piață, efectiv, 
ca monedă. Sperăm ca 
acomodarea cu node 
prețuri să fie destul 
de ușoară pentru 
toată lumea.

MoNKA tVAN, 
Deva

ȘTran«pWtWR

mare măsură de acest feno
men, iar alți 25,2 la sută în 
mare măsură.

Dintre posesorii de auto
turisme cuprinși în eșantion, 
aproximativ un sfert apreci
ază ca fiind foarte posibil să 
li se spargă mașina. @7 la sută 
cred că este posibil acest 
lucru, iar 68 la sută spus că 
este posibil să li se fure auto
turismul.
Nivel redus de siguranță

Referitor la percepția gra
dului de siguranță individu
ală sau colectivă, potrivit răs
punsurilor date, mijloacele de 
transport în comun repre
zintă cel mai redus nivel de 
siguranță. Numai 44,5 la șută

Este bună această 
dublă afișare, dar 

deocamdată cred că 
este o pierdere de 
timp pentru comer- 
cianți. Cumpărătorii 
oricum se vor acomo
da cu noile prețuri 
doar în momentul în 
care vor lucra efectiv 
cu noua monedă.

Ileana Junea, 
Deva

Tjână când nu-vom
Jl cumpăra produsele 
cu noua monedă nu 
vom ști dacă ne-am 
acomodat sau nu.
Chiar dacă prețurile 
sunt afișate simultan, 
cel actual și cel nou, 
ne uităm și trecem 
mai departe. Sper să 
ne obișnuim repede.

Elena C,
Deva 

• ,h- •’ :.

Oricât ar încerca Becali să intre în isto
ria românilor ca un fin aristocrat nu 
reușește nicidecum să treacă de stadiul de 
fost cioban aspirant la postul de președinte. 
Și cu toate acestea, nea Gigi continuă să ne 
uimească, de dincolo de grămezile de bani 
cu care aruncă, din când în când, enervat, 
către popor. Astfel, după ce a refuzat să se 
prezinte în fața procurorilor de la PNA, ulti
ma ieșire la rampă, marca nea Gigi, a avut 
loc imediat după victoria Stelei. Atunci s-a 
bătut cu ciomagul în piept strigând în gura 
rbare că ditamai președintele Băsescu l-a 
sunat să-l felicite, după care l-a asigurat că 
treaba aia (cu terenurile) ce miroase a ile
galitate se va rezolva.

Nu știu în ce măsură Băsescu l-a asigu
rat pe Gigi că îl va rezolva de scandalul 
terenurilor din Băneasa. Cert este faptul că 
marinarul l-a sunat într-adevăr pe Becali. 
Dar ceea ce este de neînțeles este că acest 
lucru s-a întâmplat l-a sfârșitul reprizei 
întâi. Când scorul era de 0-0! în plus, dacă 
președintele avea chef de felicitări, de ce 
nu l-a sunat pe antrenorul Stelei? Pentru

1 că, în fond și la urma-urmei, Becali nu 
este decât un simplu patron. Care, oricum, 
câștigă suficient de pe urma Stelei. De 
aceea poate până la urmă nea Gigi are 
dreptate. Băsescu l-a sunat pur și simplu 
pentru a-l rezolva în problema terenurilor.

SICURANfA Șl PUNCTUALITATE!
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1 hfiWmmml H» .
k /IXNoua Zeetandâ 90,90 p
l V lustralia 88,58 p
BO yfrtc» de $ud 85,78 p
1. (5) Irlanda 83,30 p
5. (4) Franța 83,27 p

* .. (ȘSIhțjHâ : L 82,81 p
LOTn Gaiifor 8L43-P

- 4. (8) Argentina ■ ,77,63 p
9. (W) Scoția 74,37 p

.,»(9)<Fiii 74,17 p
11.(11) Ralia M«2p• 1 .

wra p
43. (13) fignfria 68.61 p
14. (1^ Caoada.. 68,12 p

'15. (151 Uruguay . 602 D
6. (16) ÎUA 66,42 P

■ 7. (17) Portugalia 66,00 p
18. (18) Japonia 65,00 p

■i»9. (19) Tonga 62J2E
îf^O. (20) Georgia 60,85 |

Ultima Întâlnire dintre Australia și Anglia, de la Londra, S-a încheiat cu victoria jucătorilor din emisfera sudică (21 - 19). (Foto: epa>

Nord vs. Sud pe Twickenham

Londra (L.G.) - Patro
nul formației Newcastle, 
Rob Andrew, consideră 
drept iresponsabilă for
țarea revenirii lui Jon- 
mj: Wilkinson in selec- 
țWiata de rugby a An- 
ginei, pentru a salva o-, 
noarea Albionului In 
ăEurneul celor 6 Națiuni. 
Opționala engleză a pier
dut primele trei partide 
din această competiție și 

are de jucat Împo
triva Scoției și Italiei, la 
Londra.

J

Cristina Pârv

(IoiIm aninat
Lisabona (MF) - Ata

cantul Marius Niculae a 
jhscris, luni, un gol în 
iHttida pe care echipa 
sa. Sporting Lisabona, a 

7 câștigat-o, pe teren pro
priu, cu 4 - 0, în fața for- 
tnației Estoril Praia, în 
etapa a XXIII-a a cam
pionatului Portugaliei, 
fi tlae, care a fost titu- 

a deschis scorul in 
^Himtul 9. Internaționa

lul român a fost în
locuit, in minutul - 
68/ cu Sa Pinto, a 
Celelalte goluri J 
au fost marcate 
der Rochem- 1 
ba|k '77 și . « 

și? '89 din

&

penalti.
■ I ■

A câștigat 
(Mp* franței j 
Paris (MF) - Voleiba
lista Cristina Pârv a 

câștigat, la sfârșita I i
săptămânii trecute, î

Cupa Franței țu RC i
Cannes, fĂmație ca

re s-a impus In fina
lă, în fața echipei

Melun Rochette, cu : 
scorul de 3 - 0 (25- 
14, 25-22, 25-12). în f 
semifinale, Cannes a i 

eliminat echipa. Mul
house ASPTf, tot cu ;

3 - 0. Jucătoarea 

română a evoluat în ș
ambele partide și se i
pregătește pentru i

meciurile din faza •
finală a Ligii Campi- i 

onilor. în semifinalele i 
competiției europe- i

ne, programate în - 
Spania, pe terenul :
deținătoarei trofeu- i

lui, Tenerife, Cannes I
va întâlni, pe 19 i

martie, echipa italia- I

hă Asystel Novara, i
ultima la care Pârv a 

jucat înainte de a da <

naștere fetiței sale, ;
Nicotle, în august i.

2004.

ftatf a testat pe Fuji Speedway
Fuji (MF) - Pilotul german Ralf Schu

macher a efectuat, luni, primele încercări 
ji Speedway, renovat recent 
de echipa sa, Toyota. La 
bordul monopostului TF104, 
cu care Toyota a concurat 
în Campionatul Mondial de 
Formula 1 din anul 2004, 
Ralf Schumacher a efectuat 
cinci tururi de pistă pe 
circuitul de 4,563 km care 
va fi inaugurat oficial pe 10

aprilie. „Sunt mulțumit de schimbările fă
cute. Lunga linie dreaptă a rămas la fel, 
iar caracterul circuitului nu a fost modifi
cat, ceea ce este bine. Pista este cu sigu
ranță mai dificilă, dar a început deja să-mi 
placă*’, a afirmat Schumacher, care a sem
nat un contract pe trei ani cu Toyota la 
finalul' anului 2004, după ce a concurat în 
ultimele șase sezoane pentru echipa Wil
liams BMW. Echipa Toyofa, proprietara a 
03,4 la sută din circuitul Fuji Speedway, a 
renovat pista pentru a o aduce la standar
dele Federației Internaționale de Automo
bilism (FIA), în scopul de a găzdui Marele 
Premiu de Formula 1 al Japoniei, organi- 

,t>zat până în 2006 la Suzuka, circuitul riva- 
ților de la Honda.
*
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■ Mult așteptata con
fruntare rugbistică din
tre Nord și Sud va avea 
loc sâmbătă.

Lmu Goroea_________________
Nvta .9«r4oMl<*f«nMM4Na^o

Londra - Irlandezul Brian 
O'DriscolI va conduce Selec
ționata Nordului în timp ce 
australianul George Gregan 
va fi căpitanul Selecționatei 
SuQUÎui în meciul de caritate 
organizat de IRB sâmbăta a- 
ceasta, pe stadionul Twicken
ham din Londra. întotdeauna 
a existat o rivalitate între cele 
deuă emisfere, vorbindu-se 
chiar că se joacă un rugby 
diferit de o parte și de alta a 
Ecuatorului. Organizarea a- 
cestui meci a mai fost luată

Is

r
C,:
T

ș. 
i. 

t
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Continuitate
Valencia (MF) - Fun

dașul Carlos Marchena 
și-a prelungit contractul 
cu echipa FC Valencia 
pâa$ Ca-2011, au anunțat 

, Bursâdfti cadrul clubului 
spaniol. „Sunt fericit că. 
am semnat prelungirea 
contractului și vreau să-i 
mulțumesc președintelui 
Juan Bautista Soler și ce
lorlalți din club că au în
credere în mine”, a de
clarai Marchena. Interna
ționalul spaniol va susți
ne, joi, o conferință de 
presă, în cadrul căreia va 
fi făcut anunțul oficial al 
prelungirii contractului.

Modelul Impreza 2005 va fi lansat în Mexic. (Foto: epa)

Subaru și-a tras un nou look
Londra (L.G.) - Rezultat al 

unui program de colaborare, 
desfășurat pe parcursul ulti
melor 12 luni, între Fuji Hea
vy Industries și Subaru World 
Rally Team, ultima evoluție a 
modelului Impreza WRC, bo
tezat Impreza WRC 2005, își 
va face debutul competițional 
săptămâna viitoare, în cea de- 
a treia rundă a Campionatu
lui Mondial de raliuri, cursă 
programată în Mexic. Această 
nouă evoluție va înlocui mo
delul Impreza 2004, la volan
ul căruia Petter Solberg a ob
ținut șase victorii în WRC ■ 
cinci în sezonul trecut și ulti

în discuție și anul trecut, dar 
atunci proiectul a fost aban
donat din cauza calendarului 
internațional încărcat. Clive 
Woodward, cel care a fost de
semnat antrenorul Selecționa
tei Nordului, a anunțat în 
urmă cu două zile lotul pe 
care mizează pentru acest 
meci.

între cei 22 de jucători nu 
se regăsește însă nici măcar 
un jucător de rugby din estul 
Europei, mai exact din Româ
nia sau Georgia, țările care ar 
fi putut avea un reprezentant 
la acest regal sportiv. Wood
ward a decis să aibă în echipă 
doar englezi, francezi, irlan
dezi, scoțieni, galezi și ital
ieni, jucători care evoluează 
în Turneul celor Șase Na
țiuni.

în schimb, Selecționata

Și-a găsit 
■ O atletă româncă a 
câștigat recent două 
titluri naționale în țara 
vecină.

Cluj-Napoca (MF) - Atleta 
Eva Mikloș a câștigat două ti
tluri naționale în campiona
tul Ungariei, în probele de să
ritură în lungime și triplu- 
salt, la concursul desfășurat 
în perioada 18-19 februarie, la 
Budapesta. „Sunt primele do
uă titluri naționale, pe care le 
câștig în Ungaria, cu clubul 
Szekesfehervar, de când am • 
plecat. N-am mai fost campi
oană națională din 2001, când 
eram legitimată la clubul 

ma în urmă cu două săptă
mâni, în Raliul Suediei.

Pe parcursul celor 12 ani 
petrecuți în Mondialul de ral
iuri, modelul Impreza a adus 
constructorului japonez Suba
ru nu mai puțin de șase ti
tluri mondiale, având la activ 
un total de 44 de victorii. No
ua Impreza WRC 2005 dispune 
de un nou tren de rulare, de 
o caroserie redesenată, de un 
motor nou și un sistem de sus
pensie îmbunătățit, întregul 
ansamblu purtând marca unei 
colaborări fructuoase între in
ginerii și echipele de proiec
tare din Japonia și UK.

Sudului, condusă de pe mar
gine de, Rod Macqueen, va 
avea în componența ei nu 
doar australieni, neo-zeelan- 
dezi, sUd-africani și argentini
eni, dar și rugbiști din Fiji, 
Samoa sau Tonga.

Dacă ne gândim că Samoa 
este cu doar un loc peste 
România în clasamentul IRB, 
în timp ce Tonga este cu 6 
poziții mai jos, ne punem 
firește întrebarea de ce

Nord: Dallagllo. Cohen Anglia; Rougerie, Trallle, Peleus, Ibanez, Pe Vil

liers - Fran|a: O'DriscolI, O'Connell, Humphreys ■ Irlanda: Paterson, Cusiter. 
Bulloch, Taylor - Scoția; Reel. Sweeney, Thomas. Williams. Yapp - Jara 

iGalilrpf:,Lp Cicero, Bortolami, Parisse - Italia._____________________________________
SudrLâtham, Gregan. Kefu, Waugh • Australia; Umaga, Hoeft, Reihana, 

Mehrtens - Noua Zeelandă; Burger. Matfield, Visagie, Fotrrie. Smit, Jacque 

- Africa de Sud; Hasan - Argentina; Caucaunibuca, Bobs. Rawaqa, Raulu- 

ni - Fiji; lima. Palepoi, Sititi - Samoa; Tâukafa - Tonga.

gloria în Ungaria
Universitatea Cluj. La con
cursul de la Budapesta, am 
mai ocupat și locul 3 în pro
ba de ștafetă 4x4. Sunt feric
ită, deși pe de altă parte, îmi 
pare rău că nu am reușit să 
obțin baremul de calificare la 
Campionatul European de la 
Madrid, în proba de săritură 
în lungime”, a declarat sporti
va, care deține dubla cetățe
nie româno-ungară. Eva Mik
loș, originară din Cluj, a 
devenit campioană a Ungariei 
Ia săritura în lungime cu o 
performanță de 6,31 metri, cu 
24 cm mai puțin decât limita 
baremului de calificare la CE, 
care se va desfășura în peri
oada 4 - 5 martie, la Madrid. 

»»
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Tonița sau Bălan nu pot juca 
în această partidă.

International Rugby Board 
va dona toate încasările de la 
meciul dintre Nord și Sud în 
folosul victimelor dezastrului 
din Asia, din decembrie.

Pe lângă aceasta, o serie de 
sponsori vor face donații, 
încercându-se să se strângă 
cât mai multe milioane de 
lire sterline din această 
acțiune.

„Trebuie să recunosc faptul 
că am avut șansă la titlul na
țional și pentru că Tunde Vas- 
zi, fbvorita probei de săritură 
în lungime, nu a luat startul”, 
a mai spus Mikloș. Vaszi este 
tot româncă, originară din 
Cărei, dar a fost naturalizată 
în Ungaria din 1991. Eva Mik
loș a menționat că acum se 
concentrează asupra pregăti
rii pentru Campionatele Mon
diale de la Helsinki, din luna 
august. „Sper să mă calific. 
Reiau pregătirea în aceste zi
le”, a mai spus atleta de 26 de 
ani, care s-a întors duminică 
în Ungaria, după ce a petre
cut două zile la Cluj, împre
ună cu logonicul său, Zsolt.
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» Succes. Manchester City«îriw^s în depla
sare, cu scorul de 3 - 2, formația Norwich 
City, în ultimul meci al etapei a^xvjll-a a 
campionatului Angliei. Golurile învingătorilor 
au f^st marcate de Sibierski .'25 și Wwler 
'37 și *90.(MF)

• Decizie. Franz-Xaver Wack, arbitrul me
ciului Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart, scor
1 - î, din mhp»rffltuî;Gem»niei, și-a 
schimbat decizia într-o fa|ă litigioasă, după 
ce a văzut r^uarea pe- uh ecran-gigant 
amplasat pe stadion.(MF)

• Transfer Fostul jucător al echipei ma
ghiare MTK Budapesta; Daniel F dnic a 
semnat, ieri, un contract pe patru luni cu 
formația Politehnica lași. Pentru acest trans
fer, clubul ieșean va plăti 20.000 de dolari, 
dintre care 10.000 de dolari lui Rednic și 
10.000 grupării ungare.(MF)

Boicot
■ Miercurea Ciuc a de
clarat din nou război 
FR de hochei, boico
tând convocările.

JVi

Miercurea Ciuc (MF) - Ju
cătorii de hochei pe gheață de 
la echipele din Gheor^hend și 
Miercurea Ciuc, convocați 
pentru Campionatul Mondial 
de juniori, tare se va desfășu
ra la sfârșitul lunii martie, la 
București, nu au răspuns con
vocării, pe motiv că selecția 
la echipa națională nu a fost 
făcută pe criterii de perfor
manță.

Pentru CM au fost selec
ționați 11 jucători de la cele 
trei echipe de juniori Under 
18 din zona Harghita, și anu-

me CSȘ Miercurea Ciuc, HC tentei, noi considerăm că 15
Csikszereda și Progym Gheor din cei 18 jucători ai echipei 
gheni, din cei 22 de compo- din Miercurea Ciuc ar fi mer- 

....... .• ••...■• ....... . ......
Cuvintele prostie, cumetrie, 

incompetență, șmecherie, 
dezordine și minciună sunt cele 
care caracterizează conducerea 

actuală a federației

itat să fie la lot”, a declarat 
președintele clubului HC 
Csikszereda Miercurea Ciuc, 
Janos Kurko.

Oficialul ciocan a precizat 
că decizia ca jucătorii să nu 
se prezinte la lot nu a fost 
luată de el. „Nu Janos Kurko 
a hotărât să nu meargă la lot 
jucători Decizia au luat-o pă
rinții, copiii și, bineînțeles, 
cluburile. Nu putem accepta

Janos Kiirko
♦ .«•«-*<« •.« •<«.*« «**•***"« ’M
nenți ai lotului național. 
„Selecția jucătorilor a fost 
făcută după criterii de cu
metrie și prietenii. Eram ne- ca jucătorii să fie chemați la 
mulțumiți și dacă un singur 
jucător care merita să fie che
mat la lot nu ar fi fost con
vocat, pentru că nu numărul 
este important Dacă selecția 
se făcea pe criteriul compe-

echipa națională după bunul 
plac al celor din federație. 
Cuvintele prostie, cumetrie, 
incompetență, șmecherie, dez
ordine și minciună sunt cele 
care caracterizează conduce-

rea actuală a federației”**»; 
spus Kurko. Acesta act®$ 
conducerea FRHG că a anâ 
nat intenționat disputai|j|L, 
play-off-ului CampionatijST 
Național de juniori.

Competiția națională reM^» 
vată it iorilor este împărfifc 
în două grupe, de câte treU 
echipe, una compusă din jtb- 
uă echipe din București efri- 
umf și Școala Generală Nij 
și una din Galați (Dunăreak 
Galați), iar cealaltă-din cell 
trei formații din zona Har
ghitei.

Câștigătoarele celor două 
grupe urmau să joace înfrd 
ele, pentru stabilirea cam
pioanei iar formațiile clasate 
pe locurile secunde își dis-, 
putau locul trei în campionat?

69. (56) Andrei Pavel____________ • 20 p

103. (92) Victor Hânescu - A J a 10 p

J J 4 * v J 4 V <| V « J v 4 w 4 v <« w • « ■ VV •» w

t. &) Roger Federer (Elveția
W y • ~ w V. V *

250 p

2. (1) Marat Satin (Rusia) 2'01 p

3. (3) Lleyton Hewitt (Australia f 183 p

4. (5) Ivan Liubicid (Croata) 162 p

5. (4) Andy Roddick (SUA) 147 p

6. (7) Rafael Nadal (Spănia) 136 p
7. (e) Joachim jonanssbn (Suedia) 113p

8 (7) Nikolai Davidenko (Rusia) 101p

9. (7) Gaston Gaudio (Aroenti na) 87 p

10. (16) Andre Agassi (SUA) 85 p

pării AS Roma

a L

Adrian Mutați Shatura'Nonda, 
pentru Antonio CasMM ,

Torino (MF) - Conducătorii clubului Ju
ventus Torino au făcut o nodă ofertă gru- 

prin care anunță tsă sunt dis
puși să-i cedeze pe ataeanții 
Adrian Mutu șiShațani 
Nondti în schimbul lw|W; 
tonio Cassatio,’ a anunțat 
agenția Goalcity.

Juventus l-a achiziționat 
pe Mutu gratis după ce 
acesta a fost suspendat pâ
nă pe 18 mat, deoarece a

fost depistat pozitiv la un control antido- 
'ping. blonda, care evoluează Ia. echipa AS 
Monaco, a fost blocat de Juventus, care are 
as tfel prima opțiune în achizfțipnârea ata
cantului congelez.

, în urmă cu o săptăipână, directorul gene
ral al grupării torineze,'Luciaho>Moggi, a

' oferit clubului AS Roma suma de 22 de mili- 
» oaofie de euro și pe Adrian Mutu, în schim
bul transferului atacantului Antonio Cas
sano. : -

Mutu va putea evolua pentru Juventus în 
acest sezon doar în ultimele două etape din 
campionatul Italiei și eventual în finala 
Ligii Campionilor.

■-------------------------------------------*-----------------
- ■ ~ ■ ■■

Cleveland - San Antonio______________ ________________ 92 - 94

New York - LA. Lakers 117-115

New York a învins Los Angeles.

K POFtO a tei< a t® | ‘*W

k ilă de fotbal
Monterrey WĂ« Vfe»- 

președintele clubului spa
niol Real Madrid, Emilio 
Butragueno, a inaugurat, 
luni, o școală de fotbal în 
orașul mexican Monter
rey, la care vor putea să 
se pregătească aproxima
tiv 200 de copii, informea
ză AFP. „Scopul acestei 
școli este să formeze jucă
tori valoroși, iar dacă vre
unul dintre ei va ajunge 
la nivelul fostului atacant 
Hugo Sanchez, cu atât 
mai bine”, a. declarat Bu- 
tragueno Intr-o conferință 
de presă? La întâlnirea cu 
jurnaliștii a fost prezent 
și Hugo Sanchez, fostul 
atacantul al madrilenilor 
fiind in acest moment di
rector tehnic al formației 
mexicane Pumas.

Școala de fotbal își sure 
locația în cadrul Univer
sității din Monterrey, 
această instituție fiind și 
principalul sponsor.

Borussia
■ oseph Blatter atacă 
clubul german, precum 
și Liga germană, pen
tru lipsă de vigilență.

Dortmund (MF) - Președin
tele FIFA, Joseph Blatter, a 
criticat dur conducerea clubu
lui german Borussia Dort
mund, aflat în dificultate din 
punct de vedere financiar, 
precum și Liga Germană de 
Fotbal (DFL), pentru lipsa de 
vigilență în cazul acestei gru
pări, informează AFP, citând 
publicația Kicker.

„Nu înțeleg cum este con
dus clubul Borussia Dort
mund. Cum nu poate supra
viețui un club care are aprox 
imativ 80.000 de spectatori la 
fiecare meci jucat pe teren 
propriu?”, a spus Blatter, într- 
un interviu acordat co iianu 
lui german Președintele FIFA 
consideră că stabilirea buge-

unui club. „Este de datoria 
Ligii sau a Federației Germa
ne de Fotbal (DFB) de a con
trola fotbalul profesionist și 
de a indica modalitățile de 
gestionare a unui club. Fieca
re decizie trebuie luată ținând 
cont de situația reală, și nu 
de speranțele de viitor”, a 
mai precizat Blatter.

Borussia Dortmund, unicul
club de fotbal german cotat la 
Bursă, traversează un mo

țului în funcție de eventuala ment dificil din punct de ve- 
participare la diferite corn- dere financiar și a anunțat, la 
petiții este principala cauză a jumătatea lunii februarie, că 
dificultăților financiare ale este aproape de faliment. De

atunci, creditorii echipei au 
acceptat un plan de restruc
turare care să-i permită clu
bului german să-și asigure 
viitorul financiar. Valoarea 
acțiunilor clubului Borusșia 
Dortmund a scăzut de laHl 
euro, la sfârșitul anului 2000; 
la 2 euro, în 2005. Joseph Blat
ter a mai spus că desfășura
rea Cupei Mondiale din 2006, 
organizată în Germania, va fi 
afectată de scandalul privind 
influențarea rezultatelor unor 
meciuri din campionatul ȘW 
Cupa Germaniei, izbucnit hg» 
urmă cu o lună. S

Nedved, absent
Torino (MF) - Mijlocașul 

ceh al echipei Juventus Tori
no, Pavel Nedved, nu va juca 
hi meciul retur cu Real Ma
drid, din optimile de finală 
ale Ligii Campionilor, după 
ce medicii i-au recomandat 
încă o s ăptămână de pauză în 
urma comoției cerebrale sufe
rite în partida tur, informează 
cotidianul Marca. Medicii i-au 
recomandat lui Ie zed o săp
tămână de repaus total la do
miciliu, el urm ind să fie con
sultat din nou pe 8 martie, 
pentru a se stabili când își va 
putea relua pregătirea. Ned
ved a suferit o comoție cere
brală in minutul 34 al meciu
lui tur cu Real Madrid, în ur
ma unei puternice lovituri la 
cap intr-un duel aerian cu fun
dașul madrilen Râul Bravo.

îenismenii români start G(rtimi£L
Brașov (MF) - România și

Belarus se vor întâlni de vi
neri, în Cupa Davis, pentru 
un loc în sfertiurile de finală 
ale competiției din acest an. 
Echipa de Cupa Davis a Ro
mâniei nu a mai reușit să

federația noastră nu esteO» 
fel de puternică și de acfg^ 
nu reușim încă să recompen
săm jucătorii la adevărata tor 
valoare”, a spus directorul ge- 
neral al Federației Române^. 
Tenis, Dumitru Hărădău. Ju-

treacă de primul tur de 22 de cătorul Andrei Pavel a glumit 
pe seama sumei care ar tre
bui plătită de FR Tenis. în y 
zul în care românii vor obțnE fj 
calificarea: „Vrem primă d ■ 
100.000 de euro, ca la Steaua”, 
a spus. tenismanul. Pavel a 
dat asigurări că este pregi . 
să joace și că nu mai are 
bleme de sănătate. „Este 
vărat că am venit cu o pla 
medicamente și vitamine. A 
mă simt foarte bine, pot să 
efort mult mai mult Am 
cat mult mai mult în 
zile”, a spus Pavel.

ani. în cazul în care vor elimi-. 
na formația care a jucat anul 
trecut în semifinalele com
petiției, Pavel și coechipierii 
săi vor fi recompensați finan
ciar de federație. „Jucătorii 
vor primi, și la înfrângere și 
la victorie, o sumă de bani. 
Sunt niște lucruri foarte bine 
stabilite. Vreau să vă spun că, 
atunci când am jucat cu Ger
mania, Tommy Haas, primul 
lor jucător, a primit 200.000 de 
dolari doar pentru că a răs
puns convocării. Din păcate,

[
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'iirentele într-un moment de respira.

Trupa Zam-Zam juniori... în acțiune.
Demonstrație de da

Profesorii au dansat și s-au distrat alături de elevi.Grupul de elevi realizatori ai momentului anti SIDA.

Jocul popular a fost un moment de virtuozitate.

muzicii, 
manele,

Miss Primăvara - Erica șl Mis* 
ter Mărțișor - Mihai.

Răzvan și Sanda; pr. III - 
Andrei și Georgiana; pr. n - 
Gabriel si Ioana. Eroii serii 
au fost Mister Mărțișor - 
Mihai și Miss Primăvara - 
Erica.

După aflarea câștigătorilor 
Ir tombolă a început discote
ca, la care firesc au avut de 
câștigat toți elevii. Probabil 
că au avut unele probleme 
doar cu alegerea 
unora plăcându-le 

altora nu.

fost supuse - întrebări despre 
mărțișor, dans și una... sur
priză - s-au derulat în trei 
runde. Ele au alternat cu 
reprize de dans pentru pub
lic, un moment anti SIDA și 
câteva artistice: dans cu tru
pa* Zam-Zam juniori; jocuri 
populare, muzică cu Jeni.

Momentul cel mai așteptat 
a fost aflarea câștigătorilor și 
premierea lor. Premiul pen

tru cei mai buni 
dansatori - Ovidiu 
și Alina; de popu- 

laritate

Deva - Clasa a Xl-â D a 
avut inițiativa Balului Mărți
șorului, la care elevii colegiu
lui s:au distrat pe cinste îm

preună cu profesorii lor. 
Seara s-a deschis cu 

Bk concursul pentru Miss 
A Primăvara și Mister 

*7:^8 Mărtlșoi, la care 4 
.;>*8..au pWticipat 9 1

,.-..8^.; perechi. Pro- 1
i Mfc bele la care I

pe concurenți. (Foto: Traian Mânu)

■ Colegiul Tehnic 
„Transilvania" Deva 
organizat Balul 
Mărțișorului la Casa 
Maghiară. ....

:7 7'1 5 '7
ViomcA Roman
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• Mărțișoare. 15 copii de la Centrul de 
Urgență, din cadrul Serviciului Public de 
Asistență Socială al Primăriei Orăștie, au 
oferit ieri, în mai multe zone ale orașului, 
sute de mărțișoare și felicitări confecționate 
de ei. Copiii au mai împărțit de asemenea și 
pliante despre activitatea Centrului de 
Urgență. (D.l.)

• Pretenții financiare. în cazul în care 
proprietarii elicopterului prăbușit în Parâng 
nu vor evacua resturile rezultate în urma 
căderii, proprietarul terenului se va alege cu 
o sumă considerabilă de bani. 
Reprezentanții societății Aviația Utilitară 
2000 Petroșani au avertizat deja proprietarii 
din Republica Moldova privind posibilele 
pretenții financiare ale proprietarului terenu
lui. (T.S.)

• Mărțișor împreună. Copil de toate vâr
stele au distribuit ieri peste 5.000 de mărți
șoare, confecționate de ei. Acțiunea s-a de
rulat în județ, în Hunedoara, Orăștie, Călan, 
Simeria și Geoagiu, în cadrul campaniei 
„Mărțișor împreună", organizată de Asoci
ația „Sprijiniți Copiii". Campania a cuprins 
trei județe, a durat 2 săptămâni și a avut ca 
participarăți copiii din 21 de școli. (S.B.)

■ Bronșita și astmul 
suni a patra cauză în 
clasificarea națională a 
cauzelor de deces.
Ina Jurcone__________________
liu.jurconesknormmRiHkra

Campania națională „Cere 
mai mult de la viață”, orga
nizată de SRP, Rețeaua pen
tru Prevenirea Fumatului și 
Ministerul Sănătății, a fost 
declanșată și In județul Hune
doara.
Gratuit pentru toți

Pe parcusul lunii martie, in 
cele patru centre hunedorene 
- Deva, Hunedoara, Petroșani 
și Vulcan, toate persoanele 
pot participa, gratuit, la 
examene clinice de spirome- 
trie, adică de verificarea 
gradului de sănătate pul
monară și- de verificare a 
tratamentelor aplicate, dar și 
de prevenire a îmbolnăvirilor. 
„Scopul campaniei este edu
carea publicului, identificarea 
cazurilor noi de bronșită

cronică obstructivă și astm 
bronșic, dar și evalu -ei 
tratamentelor anterioai-y, 
precizează dr. loan Pătrui, 
președintele SRP Hunedoara.

Potrivit dr. Lucia Bulu- 
gean, director DSP Hunedoa
ra, costurile pentru o singură 
persoană In caz de astfel de 
boli variază între 60 și 4.000 
de etiro, dar ceea ce este mai 
rău este că aceste tipuri de 
boală pot duce la deces.
Mortalitatea ta creștere

Din fericire pentru Româ
nia, mortalitatea In caz de 
astm bronșic sau bronșită 
cronică obstructivă se află pe 
locul IV, în timp ce în Comu
nitatea Europeană se situează 
pe locul III. „80-90% din ca
zurile de îmbolnăviri se dato
rează fumatului. Campania se 
află la cel de-al doilea an, iar 
ceea ce este îmbucurător este 
faptul că numărul de centre 
în care se fac consultații gra
tuite s-a triplat față de 2004. 
Dorim să introducem în ca
drul sistemului de asigurări 
de sănătate finanțarea pentru

oxigeno-terapie pentru degre
varea spitalelor. în prezent, la 
noi în țară, un bolnav este 
spitalizat doar pentru acest 
tip de tratament.

Pentea aceasta CJAS Hune
doara alocă un pat de spital 
și trei mese, plus tratamentul. 
Sperăm că oxigeno-terapia să

și la noi în ambu
latoriu, așa cum se pro
cedează în țările dezvolO^ 
îmbolnăvirile la Deva sunt, 
cauzate de poluarea rf*y 
medie care face să creMtoț 
frecvența cazurilor de boală 
pulmonară”, mai adaugă dr. * 
Ioan Pătrui.

Testarea paciențitor cu spirometrul. (Foto: ina juitone)

Marmură pentru Palm Island
■ După 3 ani de 
creștere economică, 
Marmosim estimează 
că va rămâne pe val.
Tibejuu SnoiA

Stata neasfaltate ia Crișcior
Crișcior (T.S.) - Potrivit primarului co

munei Crișcior, Ovidiu Furdui, cea mai 
mare problemă cu care se confruntă este lip
sa unor fonduri necesare asfaltării străzilor 
din comună. „Paradoxal, primăria primește 
fonduri pentru reparații ale drumurilor 
județene care trec prin comună, dar nu are 
acces la fonduri pentru repararea străzilor”, 
susține primarul. Ovidiu Furdui mai este 
de părere că ar putea începe asfaltarea 
străzilor comunei Crișcior cu circa două 
miliarde de lei.

Cu o cifră de afaceri, pe 
2004, de 7,4 milioane de euro, 
societatea Marmosim Soneria 
se află în cel de-al treilea an 
consecutiv de creștere, eco
nomică. Și, potrivit direc
torului general al societății, 
Gheorghe Pogea, pentru acest 
an, estimările arată o creștere 
reală cuprinsă între 8 și 10 la 
Sută, „Cu toate că jucăm pe 
o piață în care concurența

este deosebit de acerbă, 
strategia de marketing a soci
etății Marmosim s-a dovedit a 
fi una foarte bună. Atât pe 
plan intern, unde livrăm mar
mură în toate punctele la preț 
de fabrică, prin 23 de distri
buitori, cât și pe plan extern, 
unde avem contracte cu 
majoritatea țărilor arabe și în 
Europa de Vest. Iar unul din
tre proiectele în care se va 
folos? &£ mura hunedoreană 
este cel.de la Dubai, pentru 
construcția Palm Island”, 
afirmă directorul general 
Marmosim.
Investiții ta mediu

„Semnalele primite atât de 
pe piața internă cât și de pe

cea externă demonstrează că 
în 2005 piața rocilor naturale 
va avea un trend ascendent, 
susține Gheorghe Pogea.

Principalele investiții din 
acest an simt axate pe reteh- 
nologizare și protecția me
diului.

Potrivit directorului Mar
mosim, valoarea investițiilor 
va fi de aproximativ 30 de 
miliarde de lei, din care cir
ca patru miliarde sunt desti
nate protecției mediului...

„Suntem conștwnți de Eap- 
tul că integrarea presupune 
criterii stricte în -ceea ce 
privește protecția mediului. 
De aceea ne axăm investițiile 
spre acest domeniu”, pre
cizează Gheorglie Pogea.

a

Pictura murală 
medievală la Deva

Deva (S.B.) - 0 expo
ziție organizată de Anr 
basada Republicii Slfaîj 
vace în România ba 
sada Republicii Ungare 
în România și ■ ei 
Civilizației Dacice șț Ro
mane Deva, intitulata 
„Pictura murală medie
vală. Secolele XH-ilVT, 
va fi vernisată vineri. 4 
martie 2005, ora 17.00, la 
Galeriile de Artă ^ur
ma” Deva. Picturile pre
zentate în expoziție apar
țin perioadei; te,
când Re ' Ungar a 
fost integrat în Europa.

LICITAȚIE
Orașului Călan
UCĂ DESCHISĂ, în data de

fn fiecare zl e sârbâtoare 1

10.Q3.20Q5, ora 10.00, la sediul Primăriei, pentru vân
zarea unor bunuri scoase din uz.

Lista acestor bunuri poate fi consultată la Biroul Con
tabilitate din cadrul Primăriei.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul: 
730.223 sau la sediul Primăriei - Biroul Contabilitate.

în conformitate cu: HG nr. 140/1991 republicată în 
1992; Legea nr. 219/1998; HGL nr. 148/2004; HCL nr.

11/2005; HCL nr. 19/2005; HCL nr. 21/2005;

Primăria Municipiului Orăștie
' organizează în data de 24.03.2005, ora 1Q. la 
sediul din P’ața Aurel Vlaicu, nr. 3, licitație publică

deschisă pentru:
-finchMma unui spațiu situat în incinta Policlinicii din cadrul 

Spitalului Municipal Orăștie
- concttlanarea unui teren situat în zona de agrement „La 

Băituțe’în scopul realizării unei construcții destinate adăpostiși 
uneltelor și produselor cu specific piscicol

- concesionarea unui teren situat în Str. Unirii, fn, pentru con
struirea unei stații de alimentare cu G.P.L

- concesionarea unui teren situat în Str. Unirii, ,fn, pentru con
struirea unei stații de distribuție carburanți.

înscrierea persoanelor fizice sau juridice interesate, precum 
și vânzarea de către organizator a documentației de licitație vor 
avea loc până în preziua licitației,ora 12.

Informații suplimentare se pot obține la Direcția tehnică - 
serviciul A.D.P. sau ia telefonul 0254-241019.

- Central de zi „SuflețeF - Petroșani 
INSPECTOR DE SPECIAUTATE (aatotant socta) - 1 post 

contRțfl: studii superioare te specialitate

Dosarele se Vot depune pint la data de ÎS martie 2005, la sediul 
D.8JL8.P.C. Hunedoara - Deva, b-dul I. Manta, nr. 18.
Rotații aupflmsntare se pot obține ta Serviciul Personal - Organizare.

- Apartamente oe primire m regim ae urgența - vaiM Mitul 
INSPECTOR DE SPECIAUTATE (asistent social) - 3 postat (taqțsri, 
Petroșani, Lupani șl Petroșani) 
condiții: studii auparioara de specialitate 
PSIHOLOG -1 post (Lupani șl Petroșani) 

condiții: studii medii

SC SKYROM SRL
angajează CUSÂTOARE

la mașini de cusut încălțăminte specială tip sport. 
Cerințe: cusătoare cu experiență sau cri puțin cunoștințe tata 
cusut pentru uz personal, ta vederea formării, ta cerințele aedetăgL 

Condiții foarte bune de muncă, salariu atractiv, boanri te mr~* 
INTERVIU: VINERI 4 Martie 2005, la tabtri tfeiău> in Deva, Str. 
Depozitelor nr. 17.
Tel:0254/227783.

Direcția Generală de Asistență Socială 
șl Protecția Copilului - Hunedoara 

cu sediul fin Deva, b-dul I. Meniu, nr. 18, 
tel. 0254/233341, fax 0254/234384, organizează 

CONCURS hi 17 martie 2005, pentru ocuparea 
următoarelor posted, astfel:

parte a unei corporații

te aIriîiUȘiMte comunicare.

. Oferim:
te tigtariCflx + comision;
• Mteosoi» de lucru deschisă alături de un
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.
Dacă oferta noastră 
contactati-ne la adresa: Redacția 
22 Decembrie, nr. 37 A parter 
Persoană de contact: Sorina 
0788/27505», 
n-maăh

Deva, Hunedoara, Orâțtle, Brad, Simeria

AliflBUlriÂlM'J.'l
Vrei să câștigi ta 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerința: ?.

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• serioztâri

■

cel.de


LAMB /itmiercuri, 2 martie 2005

Vând ap. 2 camere (03)
• apotarent 2 camere decomandat, centrală 
termică, balcon închis, etaj 3, 60 mp, zona 
Bălcescu, preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0740/210780.
■ ■partamM 2 camere decomandate, 2 
balcoane, contorizat 58 mp, etaj 1,1,2 mid. lei 
negociabil. Tel. 0740/210780.
• apartenwt 2 camere Gojdu, bl. 03, parter, 
decomandat, contorizat, Ideal privatizare, preț 
800 milioane lei, negociabil. Tel. 229034, 
0724/355156.
• apartnnM 2 camere parter, îmbunătățiri, 
contorizat, mobilat, Al. Armatei, ocupabil 
imediat, preț 780 milioane lei, negociabil. Tel. 
215264.
• apartaaant 2 camere, condiții deosebite, 
centrală termică, preț 775 milioane lei. Tel. 
0720/437889
• apartnsinl 2 camere, balcon închis, 39 mp, 
preț® milioane lei, negociabil, zona Minerului. 
Tei. 224182,0723/499284.
• nartasant 2 camere, decomandat, vedere 
bulevard Decebal, etaj l preț 1,150 mid. lei, 
negociabil. TeL 224182,0723/499284.
• MMrtonMt, 2 camere, frumos amenajat etaj 
2, gresie, faianță, parchet, total contorizat zona 
Gojdu, Deva. Nu sunt agent Preț 950 mii. lei, 
negociabil. TeL 0744-103035.
• apartament două camere, In circuit etajul 
trei, ama liceelor, multiple impunatațiri, preț 
negociabil. Fără agenți Imobiliari. Tel. 220575.
• ■genl aartament 2 camere semideco
mandat balcon, contorizat repartitoare, etaj 
intermediar, bloc cărămidă Gojdu, preț 880 
milioane let negociabil. Tel. 0745/888619.

• curm* sau garsonieră zonă
centrală, exclus intermediari. Relații la tel. 
0746/260135.

■ apartamnrt 3 camere modBIcat centrală 
termică parchet greSl® faiarițătera tot etaj 
2, bloc de cărămidă ocupai» kmtitat pr * ran 
milioane lei. negodătjiL TeL MMMK

• apwtemMScamere,Bava,zonaMan,eu 
centrala termica, ren cocon fncrws, ușa
metalici jarchet, nta. «taft preț 820 
milioane lei. Tel. o:?67l I
• apartament, 1 camere ecran .at etaj 2. 
Str. Minerului, parchet rașehetat gresie, 
apometre, gaz «Mortal, șeaittoare, ușă 
metalică, lavabil preț WO iwmm lei, nego
ciabil. Tel. 0727/1798® 0WDB «
• vând agent apartament 3 camere semideco
mandat, parche » axdorfzat complet 
.etaj 2, Zamfnsw 'f SS* euro. Tel. 
0742/019418

andat Deva, zona 
2 băi, 2 balcoane, 

centrală termică, parttet instalații noi, preț 
45000 euro,n«ociabăT*0raj/7i®a

ndat, conto- 
mp, bloc de

mt

Vana case rte v -canta HS)
• cui da vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea-montana Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc MO mp, toate utilitățile. Tel. 
0723/320995.

Vând garsoniere (19)
• gRmnfort 2 camere, Dada, 30 mp, super, preț 
550 milioane lei, negociabil. Tel. 224182, 
0723/499284.
• aamidsrâ decomandată, etaj intermediar, 
balcon, contorizat Gojdu, preț negociabil. TeL 
0723/797699.
• ganodart stei 4/6, zona Băncii Transilvania, 
42 mp, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/161644.
• ugsnt garsoniera, zona Eminescu, bloc nou, 
parter, decomandată, suprafață mare, conto- 
rlzatâ, preț 550 milioane lei, negociabil. TeL 
0741/169346.
• vând garaonferi central Deva, etaj 3, balcon, 
parchet lamelar, gresie, faianță, apometre, 
17000 euro. TeL 0722/564004,

vând terenuri (21)
• Penoanâ fizică vând teren la Ieșirea din Băile 
Felix, vizavi de USAOIL: 12 hectare cu 30m front 
stradal: 15E/m2, negociabil; Tel: 0727 332 685 fi)
• teren extranritan Geoagiu Băi. Informații tel. 
216590,0745/364270.(19-22).
• teren extravfiansSO ari, fs 70 m, zona Sântan- 
drei, preț 5 euro/mp. TOI. 0745/888619.
• teren Hravlan 5000 mp, pentru construcție 
de casă, acces la toate facilitățile, apă, curent 
gaz, 10 euro/mp, negociabil. TeL 0741/63100®.
• teren toânMtan 6500 mp cu toate facilitățile, 
bun pentru construcții, zona Zăvoi preț 15 euro, 
negociabil. Tel. 0743/111772.
• teren htnwâsn $ 16000 mp, fs 150 m, utilități, 
curent electric, apă; Ilia. preț 2 euro/mp. Tel. 
0745/888619.
• teren Istowfims 17.000 mp (220x80), curent 
electric la 20 m, posibilități apă. loc drept Hărău, 
preț 2 euro/mp, negoci ateii. Tel. 0723/797689.
• teren tatoafitan s 500 mp, fs 20 m, la stradă 

utilităti curent electric, gaz, apă, zona 
Călugârenl, preț 35 euro/mp, negociabil. Tel. 
0723/797899.
• teren tetoaNm st 4197 mp, fs 197 m, posi-

a
jaz curent apă, canalizare, preț 10 
X negociabil. Tel. 224182,0723/493284.

• vând 18 parcele teren a 500 mp. zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând-NN mp intravilan Deva, vizavi de Motel 
Alaska, în spatele benzinăriei Petrom, fs 26 m,8 
euro/mp. Posibil acces direct de pe DN 7, utilități 
aproape. TeL 0723/635074
• dârei teren intravilan 6.000 mp intersecția 
Almaș - Cozia. Informații la tel. 0745/024316.
• vâral teren intravilan, la____ _ Hunedoara,
apă gaz urent suprafață plan preț 6 
euro/mp-Tel. 0723/005657.
• vâMteren intravilan, pentru construcție casă, 
în Șoimuș, la asfalt facilități gaz, curent fi 

poartă, preț 8 euro/mp. Tel. 220269, după ora 16, 
0746/029058.
• vând teren pentru construcție casă, Deva.Tel. 
0720/437889.

i

Decese (’î)

Nu te vom uita niciodată
NELUȚUPOENAR

frate drag, cumnat și unchi.
Famllja Prem”1* Mthni

• vând Dada Logan full-option. 3.000 km, asigu
rare Casco. Tel. 24874a 0745/873243.
• vând Dada papuc și Dacia Nova, an fabricație 
1999, cu Instalație GPL TeL 0788/029510.
• vând Dada papuc șl Dada Nova, an fabricație 
1999, cu instalație GPL Tel. 0788/029510.

auto străine (37)

sateMgtafeînrepSdaiWiSnelel 

tri S 

deplasarea taciuse îh preț Informații la tele
foanele 0723/461776 sau 0745/840474

mica publicitate -

O.i morari (76)

Se Împlinesc 6 luni de când ne-a părăsit bunul nostru soț, 
tată, bunic și frate

tag. TOMA IOACHIM
Nu te vom uita niciodată.

Famflia todoliată.

• vând Moare de diferite tipuri și mărimi șl 
artificii tprt și fântână arteziană pentru nunți și 
alte aniversări. Tel. 0721/248658 0723/779477)
■ vând 2 mc cherestea de cireș, uscată pentru 
mobilă Tel. 283166.
• vând Mă intrare apartament capitonată din 
brad, stare bună un milion lei și haină piele 
neagră stare bună un milion lei. mărimea 46/48 
Tel. 07452890264.

5 ha teren intiavllan la șosea, 
Deva sau împrejurimi, plate imediat Tei. 215212.

■aoooeuro,
• MMtâpartMMM4canere,nnapiețeL semi
decomandat bloc acoperit etar 4, centrală 
termică, aer condiționat, balcon închis, 39.000 
euro. Tel. 233473,G&717

• casă mare cu gaz, anexe, curte, grădină de 
1250 mp, pomi, vie, apă curent telefon în 
comuna Chjgud, Alba. Informații tel. 221328.
• vămi casă construcție 2003, P + E, în Simeria, 
centrală termică, geamuri termopan, scan inte
rioară, 2 băi, faianță, gresie spaniolă, bucătărie 
modernă, grădina 400 mp, 50000 euro. Tel. 
0727/844590.
• văndcariîn Deva sau schimb cu apartament 
2 ■ 3 camere, etaj 1, central plus'diferență, fel. 
0254/215795.
• <W casă în Rădulești, 2 corpuri, anexe, 
grădină, 2000 mp, livadă 3000 mp, preț 635 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/210780.

• cunpâr spatiu comercial cu vad, Miorița, 
Decebal, luliuManiu. Tei. 0723/227569.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholfului. Preț infor
mativ 1250000000 lei. Relații fa tel. 
072/631756,0788/191774.

• vâr ' diddtt IVECO, 50 C13, Turbo Daily, AF 
2000, oglinzi electrice, încălzire, cric de remorcă, 
afirmă, închidere centralizată Preț 600 milioane 

lei. Tel. 0722-314123.
• vând Exparo IS DOHC, af 1996, abs/ac, foii 
electric, alarmă 65.000 km, preț 4800 euro. Tel. 
0723/080903.
• vând Opal Astra Caravan 1,7 TOI, alb, 120.000 
km, clima, multiple îmbunătățiri, CI, nerulat în 
țară Tel. 0724/188610.
• vând Nat Brava, af 1996, stare de funcționare 
foarte bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 
0721/985256.
• vând Nntoba combi, af 2000, culoare gri meta
lizat, foarte bine întreținută persoană juridică 
preț negociabil. Tel. 0722/519009.
• vând orice model de Fort, af 2001-2004, acord 
garanție 6 luni, pentru orice model. TeL 
0742/214971.

Microbuze. Dube (38)
• vând mfcrotxa marca Robur, 21 locuri, af 1990, 
motor Diesel, încălzire tip Sirocol, dese de 
schimb, preț negociabil, 170 milioane lei. Tel. 
261961.

Camioane, remorci (39)
• vând iute Lea Rabă stare foarte bună 
97X100.000. negociabil, 0726-743274
• vând oaten Flat, 8 tone, cu macara braț tele
scopic rabdabll, neînmatriculat, preț negociabil. 
Tei. 229248,0772'772477.

• Vând nwtonpnâw complet sarcina ridicare 
2£t Preț 40,OOOXOOIei negociabil Tel: 
0740/374679 sau 0744/936550 Ci)
• vând Rsâte 16 tone, stare bună de funcționare. 
Tel. 0743/033434

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând don tractoare U 650 la prețuri 
începând de ia 25000000 leL Tei. 0788/029510.
• vând Arena utilaje, pluguri, discuri, 
semănători, cultivatoare, la preturi începând de 
ta 10000000 fet/bucstă TeL 0788/029518
• vând Jkpn.204 D cu graifer și motostivuitor 
MFL 5 tone. TeL 0788/029510. -
• vând tonctorU 650 cu remorcă 5 tone, bascu
lare laterală, 200 milioane lei, negociabil. Tel. 
261961.
• Rind MM», 2 tone, ta stare de funcționare, 
pr ’.0000000 leL TeL 0788-340624.

• vând 2 litri de ulei motor Arai Super tronicQW
30 sigilat, sub prețul de magazin, tel. 
0723/779477.
• VâMpta* de schimb pentru mașină de cusut 
motor electric, pedală gralfere, cuțite, Triplbc 
nou, monofazic. Tel. 217543.

Calculatoare s< accesorii 
(51)

• vând cafadntnr Pentium 133 MHZ, color, preț
13 milioane, calculator AMD 1800 MHZ, preț 87 
milion™ i<4. țel. 0722/161644

îmbrăcăminte. încălțăminte 
articole sport (52)

• tadfetex mont ue mireasa moaei aeoseoit, 
albă nr. 42 - 46, preț bun. TeL 0722/885572.
• vând coturn național bărbătesc compus din 3 
piese, preț negociabil. TeL 283166.
• vând hahâ de blană astrahan neagră monton 
tiore maro și piese Lada, noi, originale. TeL 
770687.
• vând hik* de blană nurcă naturală import 
Italia, moderne, elegante, gen mantou, cloșat 
odoare maro și gri grafit, mărime 44 - 50. tel. 
0741/078785.
• vând agent haină lungă naturală adusă din 
Anglia, cloșată, mărime 44 - 481, stare perfectă 
2300.000 lei sau 100 dolari. Tel. 225578 

0744/934461

• vând 2 vitrine frigorifice pe orizontală 
deosebite, și moară furajeră Tel. 0740/247500.
• vând Mgido’Arctic mare, stare bună preț 23 

milioane lei, negociabil. TeL 227613.
• vând frigida Arctic, ladă frigorifică mașină de 
spălat cu storcător, mașină spălat Alba Lux 9, 
sobă vesta aproape nouă cazan de fontă TeL

21/6M4ffi
• vâMW0daFram,23milloane lei,negociabil. 
TeL 0722/885572.
• vto ■rant H frigorifică Arctic, 4 sertare,
stare bună preț 1.700000 lei negociabil. TeL 
0788/250115. ---------- - -

• vând 25 oi țurcane, 5 capre, preț negociabil. 
TeL281758

Plante si a nim.ile.
agrcaîi'.m rrtr

• vând 6 tone grâu panificație, preț 6000 lei/kg, 
W- nr.110.

• vM tân și otavă de grădină producție 2004 
Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• vând tacemâ, 5000 lei/kg și făn - 3000 lei/kg, 
negociabil. Calitate foarte bună Tel. 236744.
• vM ozMkâ și cartofi Kondor la 4000 lei/kg. 
Tel. 0788029518
• vând pool de 10-12 săptămâni rasă pură 
informații tel. 0744/320210,775627.

• SC CoMnptx Karma vinde en gros haine 
second-hand Austria, Germania. Tel. 
0724/256671,0726/224198

Pierderi (62)

• (Mcnr pntttR certiTicai oe acționar pe numele 
Horea Gheorghe Sever, deținut la SlF Banat 
Crișana SA Arad, cu nr. 290780 având un număr 
de 975 acțiuni.
•

acțiuni.
vptarM canat asigurări sănătate pe numele 
Budur Daniel Simone din Hațeg. Se declară nul
• ptanlut canat asigurări sănătate pe numele 
Muntean Cosmin. Se declară nul.
• garai anal asigurări sănătate pe numele 
Vițonescu Octavian din Hațeg. Se declară nul.
• ctardut taMkialte persoană cu handicap pe 
numele Faitaș loan Florin. Se declară nulă

Muițumiri (68)
• loara Statala, Stoica Anlșoara, Singurelu 
Elena, Simina Veronica și Georgescu Jenica 
mulțumesc pentru respectul față de pacienți, 
îngrjire, atenție, veghere si devotament profe
soral „un medic cu suflet deosebit, dr. Marcu 
Valeriu" secția ORL, Deva.

Matrimoniale (69)
• tânăr 32 ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă apropiată pentru prietenie de 
luncă durată posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
Tel. 0743/864467.
• tânăr 35 ani, vărsător, doresc să cunosc o 
persoană de vârstă apropiată pentru prietenie ■ 
Căsătorie. Tel. 283333,283148

Prestări servicii (72)
• «nM aamfi la comandă! diferite tipuri - 
dimensiuni. TeL 0742/270036

• axacut moM(r la comandă din pal mela- 
minat Vând accesorii perrtru mobilier. TeL 
213459.
• mMtez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057.

cartier Oituz, Al. Florilor, execută lucrări de 
întreținere și reparații auto, tinichigerie, 
mecanic, electric. Tel. 0723/784787.

Mobilier si interioare (47) Altele (61)

• produc nofeNr la comandă Tel. 0724/642188
• ofer sorvfcl de calitate penru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284

• protestantei ta gips carton, finisaje interioare, 
parchet faianță ofer calitate maximă prețuri 
mid. Ofer consultanță gratuită. Tel. 0726/864400, 
0723/036995.
• transport mokfiâ cu auto acoperit de 12 tone 
și 14 mc, asigur și demontare mobilier sau elec- 
trocasnice. Tel. 125578 0744/934461

• transport ponoare cu microbuz 14 locuri,
numai intern, excursii la mănăstiri, grupui orga
nizate, convenție sau alte scopuri. Prețuri foarte 
avantajoase. TeL 229034, 0724/355168
0722/770631.
• rrensport ztrtc colete pentru stiidenți la 
Tîr ils «ra.Ti 10740/420521.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Trans Auto Comunnity SRL Brad, teL 
612053, angajează șl instruiește șomeri prin 
programul de stimulente finandare al 
ANDIPRZM, pentru posturile: mecanic 1 
post tinichigiu 1 post electridan 1 post

• societate conorotatt angajează tineri 
dinamici pentru colaborare. Cerințe: 
disponibilitate pentru program flexibil 

uacitate de. lucru în echipă Trimite CV la 
CP 63, OP 1, Hunedoara, până la 11012005. 
Tel. 0745/5176580745/354623.

• flnnâ bnportaâeav produse de tutun 
caută reprezentant în Deva. CV la fax 
0259/447151

CONVOCATOR 
în conformitate cu prevederile 

art. 7 Bt f din statut, 
se convoacă ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
a membrilor CA.R.P. Deva, 

pentru data de 11 martie 2005, 
ora 10, la sediul unității 

din Deva, 
str. împăratul Traian nr.33.

ANGAJAM inginer 
tânăr absolvent 
de electronică 

sau calculatoare. 
Informații la 

telefonul 
0254/212.283.

• vând casă zonă centrală 5 camere, instalații 
noi, termopan, garaj, grădină, st 700 mp, 
pretabilă și pentru societate sau birouri. Tel. 
215487.
• vând casă, cu grădină 820 ha și dependințe, 
în satul Lunca - Băița, nr. 98, preț negociabil. 
Relații la adresă.
• vând casă, în Bărcea Mică, nr. 65. Informații 
tel. 0721/898615, după ora 17.
• vând casă, în Deva, Str. Griviței, nr. 31,2 
camere, bucătărie, cămară, hol, baie, două curți, 
grădină, oeupabllă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
217212,23661b
• vând casă, teren și anexe, Brănișca, Str. Gării, 
nr. 10. Informații Deva, tel. 213185.
• vând teren intravilan Șoimuș, 40 ari. TeL 
0721/752551.
• vând casă cu grădină și curte 1600 mp, in 
Simeria Veche. TeL 0257/210137,0721/613023.

ne/mobilat, ta Simeria. TeL 0721/985256.
• caut panta închiriat spațiu comercial 16 ■ 30 
mp, ofer 5 euro/mp, pentru magazin industrial, 
Deva Tel. 233566,0722/676066. .
• ncMMt RM comercial centra 33 mp. Tei. 
0722/582112. ’
• ofer spre închiriere apartament 4 camere, 
ultramodern, mobilă nouă, șemineu. centrală, 
termopan, utilat cu frigider, tv, mașină de spălat 
aragaz, preț 500 euro. Tel. 0723/004041.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
complet mașină spălat aragaz, frigider, ușă 
metalică, Mărăștiul Nou, preț 100 euro. TeL 
0723/004041.
• ofer spre închiriere spațiu de producție, 
depozitare sau comercializare în Săntuhalm, 
preț 0,5 euro/rhp. Tel. 0723/004041
• primesc o fată in gazdă Deva, zonă centrali 
TeL 219662, zilnic

arând carepoi extensibilă fotolii, măsuță 
birou, mochetă mașină automată de spălat, 
aragaz 3 ochiuri, servantă boiler pe gaz, diverse. 
Tel. 218084 0724/643045.0742/939993.
• vând owit dormitor Felicia, stare bună preț 
negocia». Tel. 218562.

Audio-video, antene sf 
instalații satelit (49)

• vând magretoM preț 6 milioane lei. Tel. 
231908, zilnic, famHla Frăția.

• wartonot 2 camere, zonă centrală posi- 
biHtăp mansardare, bloc oj 1 etaj, 50 mp, central, 
zonă liniștită preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
215264.
• SC Ammc SA Mânerău convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor în 7.03.2005, ora 
10, la sediul societății din Mânerău.
• vând aparat cu ultrasunete pentru dresaj câini 
sau pentru apărare împotriva câinilor 
vagabonzi, import SUA. Tel. 0745/260135.
• vând SRL capital majorat, cu mașini la cheie 
stocată Volvo 244 GL, CI, numere noi, VT 2006, 
una neînscrisă șl un talon numere vechl. Tel. 
0721/614401

sc. GULER S.R.L
com imex

ANGAJEAZĂ:
- 3 zidari- falanțarl
■ 2 muncitori necatiflcați 
-1 dulgher
-1 florar

CV-urile se vor depune te 
secretariatul firmei: 

Deva, Depart zona Gfirtl. 
Tel/tex: 213141:219751

Solicităm seriozitate!

__ _ _ _ _ » | ™ ■ - a_ as «Mimm■ Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcaț Enl/| I I A7/1.I Cj încearcă variantele speciale contra cost. .
Lto» w ■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1991, cutie 5 viteze, preț 45 
milioane lei. Tel. 283007.

str.M. Eminescu, nr.45, tel.0254/772222 
angajează:

INGINER CONSTRUCTOR

• chioșcul de ziare de lângă
Comtim; ~
• chioșcul de ziare din stația

CV-urlle se depun la eedlul firmei sau la coralll- 
tradlngOyahoo.com până în data de 15.03.200S. 
Persoană de contact Basarabâ Cristina, tel.0722 
343039.

de autobuz Orizont- Micro 1S;
• chlogcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângâ 
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B-dul Decebal,

Anunțurile m preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul rada<^M și se vor publica In pagina dn 

mică publlcltat» a cotidianului nostru Redacția nu iți aaumă raaponMblIttatea pontni conțkiutul 

anunțurilor da mică publldtata.

tradlngOyahoo.com
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• Planuri. Actrița Penelope Cruz intențio
nează să adopte un copil orfan din India.
• Felicitat. Regele Spaniei l-a felicitat pe re
gizorul Alejandro Amenabar, care a câștigat 
premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

Fanii „Shrek* vor măgari
Londra (MF) - Filmele de animație din 

seria „Shrek”, în care Eddie Murphy și-a 
împrumutat vocea unui măgar logoreic și 
glumeț, au crescut cererea de astfel de ani
male printre britanici, care au început să 
le importe din țări ca România, Bulgaria 
sau Italia, scrie The Times. Tot mai mulți 
vor pui de măgari ca animale de companie. 
Veterinarii atrag atenția asupra respon
sabilității pe care trebuie să și-o asume ei.

Măgarii trăiesc Intre 30 și 40 ani, iar din 
cauza vremii din Marea Britanie au nevoie 
de atenție specială, mai ales iarna, când 
ar trebui să țină regim alimentar.

s

The Doors cu un Ian 
Astbury arătând ca Jim
MomsoHi *roncertar 
bâtă la Festivalul Inter
naționala» Muzică de la 
Melbourne. (Fota epa)

xedana.
Născută în zodia 

^Capricorn, e 
;pasionată de 
plimbări, mode-' 
Jfingșî distracții.

(Foto: Traian Mânu

Roma (MF) - Suveranul 
Pontif va începe In curând să 
vorbească, a declarat luni 
ministrul italian al Sănătății, 
Girolamo Sirchia, după o vizi
tă efectuată la Policlinica Ge- 
melli. După declarații, Jur
naliștii l-au întrebat pe minis
tru dacă l-a văzut pe loan Pa
ul al Il-lea, dar el nu le-a răs
puns.

Tehnologia informatică ar 
putea veni în ajutorul Papei 
Ioan Paid al Il-lea, bolnav de 
Parkinson, pentru a-i permite 
să-și recapete capacitatea de

Pago Pago (MF) - Ciclonul 
Percy a provocat importante 
pagube materiale în nordul 
Insulelor Cook, situate în O- 
ceanul Pacific, fără a face în
să victime, iar în prezent se 
îndreaptă spre sud, a anun
țat marți Agenția de Meteo
rologie a Insulelor Fiji.

Pe Insula Pukapuka, unde 
trăiesc 600 de persoane, doar 
zece clădiri au rezistat ciclo
nului, a declarat John Tini, 
șeful Centrului de Urgență 
din Insulele Cook.

Re insula Nassau, „toate 
casele au fost serios avariate 
sau distruse”, a precizat Tini, 
subliniind că autoritățile loca
le fac inventarul daunelor ma
teriale, iar femeile și copiii ar 
putea fi transportați la adă
posturi.

Ciclonul Percy și-a redus 
intensitatea și se îndreaptă 
spre sud.

a vorbi în urma iraheotamieî 
la care a fost supus.

„Papa ar putea să învețe să 
comunice cu ajutorul anumi
tor instrumente. Dată fiind 
boala sa, este greu de crezut 
că va reuși sA mai scrie. îl 
învățăm pe pacientul nostru 
să utilizeze instrumente infor
matice”, a declarat Oskar 
Schindler, directorul clinicii 
de audiologie de la Universi
tatea din Torino, într-un 
interviu acordat cotidianului 
La Stampa. Acesta se referea 
la scâuții alternative, precum 
joystick-ul sau mouse-ul.

Potrivit iui Schindler, Sfân
tul Părinte ar mai putea fi 
obligat să păstreze pentru tot
deauna o canulă ce îi va per
mite să respire.

Starea Papei s-a
■ Suveranul Pontif v-a 
învăța să utilizeze 
instrumente informa
tice,precum mouse-ul.

1 .tel

Melci în spațiu
Moscova (MF) - O 

navetă de aprovizionare 
Progress a fost lansată 
cu succes luni, cu desti
nația Stația Spațială 
Internațională (ISS).

Naveta a decolat de pe 
cosmodromul de la Bai
konur cu peste două to
ne și Jumătate de pro
vizii, printre care apă, 
hrană și carburant. La 
bord se află și 50 melci, 
pe care se vor face expe
riențe în imponderabi
litate. Melcii vor reveni 
pe Pământ la sfârșitul 
lui aprile, o dată cu cel 
de-al zecelea echipaj de 
pe ISS.

S-a mutat cu 
iubita ei

New York (MF) - Ac
trița Cynthia Nixon, cu
noscută mai ales pentru 
rolul Mirandei din „To
tul despre sex”, s-a mu
tat cu iubita ei.
* Cynthia l-a părăsit pe 
Danny Mozes, cu care a- 
vusese o relație timp de

îi 
r

15 ani, în noiembrie,
pentru Christi
ne Marinoni.

Actrița s-a 
mutat în apar
tamentul din 
Brooklyn al 
Marinoni, 
cu cei doi 
copii ai ei.

Aguilera 
vrea rochie 
tradițională 
lm Angota (MR - 
CânUreațaChnitina 

Aguilera a declarat 

că va purta o rochie 

de mireasă tradițio
nală. Aguilera s-a 

logodit cu Jordan 

Bratman, angajat la 

firma care se ocupă 

de cariera ei.

„Rochia nu va fi 
excentrică. Să nu vă 

. așteptați să mă 
vedeți purtând ceea 

ce port pe scenă. 
Vreau o rochie albă 

și tradițională", a 

declarat ea.
Deși data nunții nu a 

fost stabilită, 

cântăreței i-ar plăcea - 

să Se mărite iarna. 
„Nu am fixat încă 

data. Lucrez la un 

album, dar dacă 

reușesc să mă ocup 
de tot, și nu va fi 

puțin, mi-ar plăcea 

să mă mărit la 

iarnă", a spus ea.
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ToMntt Cel mai bun șt mai liniștit loc 
pentru somnul de după-amiază e tot lângă 
mamă. (Foto: FAN)-

■ S-a citit documentul 
care justifică cele zece 
capete de acuzare 
împotriva lui Jackson

(
Santa Maria (MF) - Michael 

Jackson, al cărui proces pro- 
priu-zis pentru abuz de mi
nori a început luni, a fost țin
ta acuzațiilor foarte detaliate, 
prezentate' de procuror, dez
mințite apoi cu promptitudine 
de echipa de apărare a vede
tei. Startul promite deja schim
buri de replici neiertătoare.

La tribunalul din Santa 
Maria, judecătorul Rodney 
Melville a citit documentul de 
nouă pagini care justifică cele 
Zece capete de acuzare for
mulate la adresa lui Jackson. 
Cea mai mare greutate o are 
acuzația de agresiune sexuală 
a unui copil de 13 ani bolnav

Fumătorii bulgari sunt penalizați la salarii
cerea fumatului în locuri pu-

Povestea unei cărți
Londra (MF) - Povestea de dragoste și 

trădare din centrul cărții „Amantul doam
nei Chatterley” a fost inspirată de infi
delitatea soției lui D.H. Lawrence, susține 
autorul unei noi biografii a scriitorului.

Potrivit Iui John Worthen, profesor la 
Universitatea Nottingham, Lawrence ar fi 
scris cartea în timp ce era bolnav de tuber
culoză și neputincios, iar soția lui, Frieda, 
îl înșela cu ofițerul italian Angelo Ravagii.

■ Angajatorii au mărit 
leafa nefumătorilor și 
au scăzut-o pe cea a 
fumătorilor.

Sofia (MF) - Aceștia au a- 
cordat bonusuri angajaților 
nefumători și penalizări celor 
care fumează.

în Bulgaria, unde 55% din
tre locuitori fumează, interzi- în plus pe an.de dolari) și le-a scăzut pe

Cântărețul, însoțit de mama și tratate său Jermaine (Foto: epa)

de cancer, care s-ar fi petre
cut la Neverland între febru
arie și martie 2003. Cântărețul 
e bănuit și că a încercat să-i 
administreze alcool și că i-a 
sechestrat familia pentru a o 

blice, introdusă la 1 ianuarie, 
a venit ca un șoc și a fost ur
mată de proteste.

încurajat de spiritul de 
schimbare, patronul unei com
panii ,TV prin cablu, SKAT, 
a decis să pornească propri
ul război împotriva fumatu
lui. El le-a mărit salariile he- 
fumătorilor cu 50 de leva (32

împiedica să vorbească. Jack- 
son susține că e nevinovate

Procurorul Tom Sneddon, 
care avea interesul să-și atra
gă juriul de partea sa încă de 
la început, i-a creionat vede

acelea ale fumătorilor cu 10 
leva (5,8 dolari) pe lună. Exis
tă însă o condiție: dacă ești 
prins fumând pe ascuns, tre
buie să returnezi toți banii pe 
care i-ai primit pentru că 
te-ai lăsat de fumat.

Un producător de came a 
găsit o soluție similară: anga- 
jații care se lasă de fumat 
primesc două zile de concediu 

tei imaginea UflUl u Qinal. 
' El a descris Neverlasd ca pe 

un loc sordid, creat pentru a 
ademeni copiii L-a acuzat pe 
uackson că a cerut presupu
sei victime să doarmă în ca
mera sa, însă un asistent al 
lui ar fi deschis un site porno
grafic și i-a» fi arătat băiatu
lui imagini șocante.

Altădată, Jackson ar fi in
trat în camera copiilor,, com
plet gol, și ar fi simulat un 
raport sexual cu un manechin 
în fața lor.

Avocatul principal ai apă
rării, Thomas Mesereau, a 
pus sub semnul întrebării 
credibilitatea familiei adoles
centului, mama victima! fiind 
cunoscută pentru faptul că 
și-a folosit și altădată copiii 
pentru a obține profituri de la 
personalităț jrectCu Jim Car
rey sau Mike Tyson.


