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■ Fiul adoptiv și-a ucis 
mama în bătaie, a 
dezbrăcat-o, pentru ca 
în final să-i dea foc.
MlHAELA TăMAȘ____________________
mlhaela.tamasginformmedla.ro

Curechiu - După ce a con
sumat băuturi alcoolice, un 
bărbat de 46 ani, din locali

tatea Curechiu, comuna Bu- 
cureșci și-a bătut mama adop
tivă și a lăsat-o să moară în 
frig. După ce Victoria Ghi- 
lean, de 74 ani, a murit, 
bărbatul a scos benzina din 
drujbă, a aruncat-o peste 
cadavrul bătrânei și i-a dat 
foc. Timp de trei zile a stat în 
casă lângă femeia moartă. 
Gheorghe Ghilean a ucis-o pe 
Victoria în 26 februarie, iar

vecinii au anunțat politia 
doar în 1 martie. Văzând că 
nu mai iese fum din coșul 
casei și nici urme pe zăpadă 
nu sunt, vecinii s-au alarmat. 
Au strigat la geam, dar nu a 
ieșit nimeni, au vrut să intre, 
dar ușa era încuiată. Astfel 
au decis să anunțe poliția. O 
echipă de polițiști, împreună 
cu un procuror criminalist s- 
au deplasat la fata locului.

Aceștia au găsit ușa încuiată 
pe interior. Au spart-o și într
una din camere au găsit 
cadavrul Victoriei. în aceeași 
cameră, într-un pat, era și 
ucigașul, în stare avansată de 
ebrietate. Pentru imobilizarea 
bărbatului a fost nevoie de 12 
polițiști. în urma necropsiei 
s-a constatat că femeia a 
murit din cauza multiplelor 
politraumatisme. / p.3

Alțî directori demiși ieri
Deva (V.N.) - Prefectul județului, Cristian 

‘Vladu, ne-a precizat aseară că în unele insti
tuții deconcertate ale județului au avut loc 
modificări. Gheorghe Barbu, ministrul Mun
cii și Protecției Sociale, l-a demis pe loan 
Nistor, directorul Casei Județene de Pen
sii. Motive ? Management defectuos și in
competență în cheltuirea resurselor finan
ciare.

Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă are, de asemenea, un nou 
șef. Vasile Iorgovan a fost numit director în 
locul lui Marcel Socol, care și-a depus cerere 
pentru ocuparea unei funcții inferioare în 
instituție.

în sfârșit, Inspectoratul Școlar al Jude
țului are un nou inspector șef. El se nu
mește Anișor Pîrvu, fost director al Cole
giului Economic “Emanuil Gojdu” din Hu
nedoara, nu are nici o apartenență politică.

Uinerij Cuvântul liber vă oferă gratuit 
suplimentul TV cu 32 de pagini integral co
lor intr-un nou format.

Utilajele d.j.d. 
acționează de trei zile în 
Zona Pădurenilor, unde 
nămeții de zăpadă au 
atins și trei metri. / p3

(Foto: Traian Manu>
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■ Județul Hunedoara 
mai deține un record 
trist: locul I la acci
dente de muncă.
INA JURCONE

inajurconeginfonnmedia.ro

Deva - 23 de morți în 2003, 
19 în 2004 și 7 deja în primele 
două luni ale lui 2005 este o 
statistică cutremurătoare a 
accidentelor de muncă din 
județul Hunedoara. Pe locul 
„fruntaș” ne situăm și la acci

dentele soldate cu incapacitate 
temporară de muncă (ITM), cu 
toate că, în cifre vorbind, 
numărul lor a scăzut consi
derabil. Astfel, în 2003 Inspec
toratul Teritorial de Muncă 
Hunedoara evidenția în re
gistre 1132 de cazuri, iar în 
2004, 576. „Cele mai multe 
accidente - mortale sau inca
pacitate temporară de muncă 
- s-au produs în Valea Jiului, 
la Compania Națională a 
Huilei. Recordul trist îl 
deținem datorită faptului că la 
noi există sectoare de activi

tate cu nivel de risc de acci
dente mai mare decât în alte 
județe. Avem minerit, siderur
gie, construcții, deci nu ne 
putem compara cu un județ în 
care predomină agricultura”, 
precizează Dorel Rat, director 
al Inspectoratului Teritorial 
de Muncă Hunedoara.

începând cu anul 2005, acci
dentele soldate cu incapacitate 
temporară de muncă se con
tabilizează la Casa de Pensii, 
mai declară sursa citată, dat 
fiind faptul că au intrat în 
vigoare asigurările de risc.

Arhivele securității
București (V.N.) - Co

legiul National de Studi
ere a Arhivelor Securi
tății va intra, până la 
sfârșitul anului, în pose
sia întregii arhive a fos
tei Securități, nu doar a 
două treimi așa cum a 
decis CSAT, a declarat, 
șeful CNSAS, Gheorghe 
Onișoru, până la sfâr
șitul anului urmând să 
fie restituite alti șase 
kilometri.

/
Sugestii ale faunedorenilor pentru polițiști

Mai mult de jumătate (52P5 %) dintre respondent unui 
sondaj de opinie au afirmat ca îl cunosc pe lucră torul de 
poliție dm zona în care locuiesc Cei.mai rnulțî îl știu din 
vizitele la domiciliu.

Grafică: Cuvântul liber, sursa: IPJ Hunedoara  

Chiriași cu obligații de proprietari
Deva (C.P.) - Mai multe 

persoane din Deva au primit 
acasă, în această perioadă, 
înștiințări de plată a impozi
tului pe locuință. Acestea nu 
dețin însă în proprietate vre
un bun imobil, ci sunt chi
riași în locuințele proprietate 
a Primăriei Deva. Nemulțu
mirea lor era legată tocmai de 
acest aspect. Se întrebau de 
ce, deși sunt chiriași, au obli
gații întocmai ca proprietarii 
de drept. „Până la finele anu
lui trecut, legea privind Co
dul fiscal, prevedea că impo
zitul pe locuință este plătit de

proprietar. Dar în noiembrie 
2004 a apărut Legea 494, care 
precizează faptul că din acest 
an chiriașii aflați în clădirile 
proprietate publică sau pri
vată a statului ori a unităților 
administrativ teritoriale au 
ca sarcină fiscală plata impo
zitului pe clădiri”, a declarat 
Caria Popa, șef Serviciu Pu
blic Impozite și Taxe Locale 
din cadrul Primăriei Deva. E 
clar că unde-i lege, nu-i toc
meală! Dar de ce apar astfel 
de prevederi doar când este 
vorba de proprietatea statu
lui?

ieri, La Ramadi, Irak, la 110 km de Bagdad, au fost noi 
lupte între inșurgenți și forțele americane. (Foto: epa)
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• Tarek Aziz, fostul vicepremier irakian, a 
fost interogat marți de membrii unei comisii 
de anchetă pe tema programului ONU pe

trol contra hrană. De aseme
nea, Aziz, unul dintre membrii 
fostului regim acuzați de cri
me împotriva umanității, a 
făcut un apel, prin intermedi
ul avocatului său, pentru a

obține permisiunea să-și vadă familia.

• Revendicat. Gruparea islamistului iordani
an Abu Mussab al-Zarqawi a revendicat 
atentatul soldat cu 118 morți, comis luni la 
Hilla, la sud de Bagdad, într-un comunicat 
publicat pe un site Internet Islamist.

Fără represalii
Viena (MF) - Israelul 

nu va trece la represalii 
împotriva Siriei, după 
atentatul sinucigaș co
mis la Tel Aviv, în care 
oficialii israelieni cred 

• că au fost implicați res
ponsabili de la Damasc. 
Ei acuzaseră Siria de 
implicare în atentatul 
comis de un membru al 
grupării Jihadul Islamic, 
soldat cu cinci morți. 
Siria a negat orice im
plicare în actul terorist.

Romania

București (MF) - Președin
tele PSD, Adrian Năstase, a 
anunțat marți seara, la o emi
siune televizată, că va candi- 

l>,.- da

aptă de luptă
■ Ministrul Apărării 
declară că armata este 
capabilă să lupte în 
acțiuni antiteroriste

j

Saddam e bine
Tokyo (MF) - Saddam 

Hussein este izolat de 
restul lumii, dar se sim
te bine și a fost plăcut 
impresionat când a aflat 
că trupele spaniole au 
părăsit Irakul, a decla
rat purtătorul de cuvânt 
al echipei de avocați ca
re îl reprezintă pe fostul 
dictator irakian. Sad
dam s-a întâlnit cu avo
catul său în decembrie 
și a transmis urările sa
le „tuturor oa
menilor liberi 
din lume, șl M 
în special S 
Franței și 
Germaniei", ■ 
care s-au ' te 
opus răz- 
boiului. /

/

j

Mihail Gorbaciov 
(Foto: EPA)

Perestroika 
la 20 de ani
Moscova (MF) - Fos
tul președinte sovie
tic Miliail Gorbaciov 
consideră, într-un 
raport publicat marți, 
că, în prezent, o 
prăpastie desparte 
Rusia de valorile Pe- 
restroikăi, politica de 
deschidere lansată 
de fostul lider exact 
în urmă cu 20 de 
ani. Noua Rusie „nu 
a moștenit decât cu 
numele principalele 
valori" ale Pere- 
stroikăi. „O prăpastie 
a apărut" între Pere
stroika și Rusia de 
azi, consideră Gorba
ciov. Dar, „o dată 
lansat^ 
este ireversibilă", 
adaugă fostul lider 
sovietic, care enu- 
meră principalele 
achiziții ale politicii 
pe care a instituit-o 
în momentul preluării 
puterii, în 1985 - 
„pluralismul politic, 
economia liberă, li
bertatea de conștiin
ță și pluripartitismul". I

J . •Zi

r.l

Bistrița (MF) - Ministrul 
Apărării Naționale, Teodor 
Atanasiu, a declarat, ieri, la 
Bistrița, că România este pre
gătită să participe împreună 
cu toate forțele NATO la lup
ta împotriva terorismului și 
că armata țării este capabilă 
să lupte alături de SUA în 
acțiuni antiteroriste.

Atanasiu a precizat că, la 
ședința CSAT de luni, preșe
dintele Traian Băsescu a ce
rut elaborarea unei strategii 
de securitate națională mai 
agresive.

Potrivit lui Atanasiu, 
Băsescu a solicitat elaborarea 
unei strategii astfel încât să 
nu fie așteptat efectul acțiu
nilor teroriste, așa cum s-a 
întâmplat, spre exemplu, în 
Spania, ci să fie luate măsuri 
preventive, iar terorismul să

fie atacat la el acasă pentru 
a-1 anihila.

El a arătat că s-a discutat 
în CSAT despre terorismul 
structurat, însă numai cu car
acter informativ.

Președintele Traian Băses- 
cu a susținut, luni, cu o 
săptămână înainte de vizita 
în SUA, necesitatea ca Bucu- 
reștiul să acționeze preventiv 
alături de aliați, to afara 
granițelor țării, to contextul 
în care cea mai puternică 
amenințare externă la adresa 
securității țării este teroris
mul structurat.

în cadrul primei ședințe a 
Consiliului Suprem de Apă
rare a Țării (CSAT), sub con
ducerea președintelui Traian 
Băsescu, au fost stabilite 
obiectivele noii strategii de 
securitate națională. ȘefUl 
statului s-a declarat susțină
torul acțiunii preventive, o 
soluție definitivă urmând a fi 
adoptată în 30 de zile, cealaltă 
variantă fiind limitarea la o 
politică reactivă.

fon Iliescu și Adrian Năstase
(Foto: EPA)

■ El este acuzat că ar 
fi justificat actele de 
tortură comise împotri
va prizonierilor

8 pentru preșe- 
.... „.■r ^r_ .lului în situația 

'. N'MK» ton Iliescu nu se va 
angaja în această cursă. Năs
tase a precizat că nu s-a înțe
les cu Ion Iliescu astfel încât 
acesta să candideze pentru 
postul de președinte, iar el 
pentru postul de președinte 
executiv. El a spus că nu se 
consideră un tovins pentru 
rezultatul alegerilor preziden-

țiale, arătând că s-a achitat de 
datorie față de partid și, cu 
toate nemulțumirile firești fa
ță de guvernare, a obținut în 
primul tur al aî^Eitor șiai 
multe voturi decât parfidul.

Năstase a adăugat însă că 
în situația în care Iliescu va 
candida pentru postul de 
președinte, atunci el va can
dida pentru poziția a doua, 
probabil președinte executiv, 
arătând că face acest lucru 
din respect pentru Iliescu, 
pentru ce a făcut acesta pen
tru partid și țară.

Washington (MF) - Două 
organizații de apărare a drep
turilor omului - ACLU și Hu
man Rights First - au anun
țat, marți, că l-au acționat în 
justiție pe secretarul ameri
can al Apărării, Donald Rum
sfeld, în legătură cu actele de 
tortură comise de militari

acționat in 
asupra prizonierilordin Irak 
și Afganistan.

Aceasta este prima proce
dură de acest gen care vizează 
to mod direct un înalt respon
sabil american, a precizat 
președintele ACLU, Anthony 
Romero.

Pentagonul a negat faptul 
că Donald Rumsfeld ar fi jus
tificat actele de tortură 
comise împotriva prizonie
rilor.

Departamentul Apărării a 
mai precizat că această pro-

instanță
blemă a făcut deja obiectul a 
opt mari anchete și că în nici 
una dintre ele nu s-a ajuns la 
concluzia că a existat o 
politică de aplicare și încura
jare a relelor tratamente.

Cele două organizații de 
apărare a drepturilor omului 
au declarat că au depus o 
plângere în fața unui tribunal 
din Illinois, în numele a opt 
persoane torturate și supuse 
relelor tratamente de către 
militarii americani din Irak 
și Afghanistan.

. I
Relații tensionate 1

Washington (MF) - 
Decizia Canadei de a nu 
participa la scutul anti- 
rachetă american a pro
vocat tensionarea rela
țiilor dintre cele două 
țări,-afectate deja de dez
acordurile asupra războ
iului din Irak.

Autoritățile de la Otta
wa au anunțat, săptămâ
na trecută, că au decis să 
nu participe la amplul 
proiect pe care Washing
tonul se pregătește să îl 
pună in practică pentru 
a contracara eventuale 
atacuri.cu rachete lan- 
sate de o țarii- inamică, 
precum Cor ia de Nord- 
sau Iranul. '

Proiectul, prezentat 
sfârșitul anului 2002 tre 
președintele america^ 
George W. Bush, este to 
faza de instalare, iar par
ticiparea Canadei erS 
considerată importantă 
pentru asigurarea protec
ției părții septentrionale 
a teritoriului american.

Nord-

tatfT'

Soluție diplomatică
Londra (MF) - Secretarul american de 

Stat, Condoleezza Rice, a adoptat, marți, un 
punct de vedere conciliant to diferendul din
tre Iran și comunitatea internațională, 

. insistând asupra rolului diplomației și al 
eforturilor depuse de statele europene. Rice 
a reafirmat sprijinul american pentru de
mersurile diplomatice inițiate de Franța, 
Marea Britanie și Germania pentru a con
vinge Iranul să renunțe la programul său 
de Îmbogățire a uraniului. Referindu-se la 
posibilitatea lansării unui atac militar, ofi
cialul american a declarat că SUA nu exclud 
niciodată nimic, precizând că diplomația dis
pune încă de timpul necesar pentru a acționa.

•4)
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I Șase persoane au fost ucise și alte 28 rănite într-un, ate
la intrarea totr-o bază militară irakiană din

BhBbi. ieri dimtaeață. ia vest de Bagdad. £ j'iv-î"-
'ulm. i inii■f

Contra terorismului
Ierusalim (MF) - Toți parti

cipants la conferința de la Lon
dra pe tema reformelor pales
tiniene condamnă terorismul, 
a declarat, marți seara, pre
mierul britanic Tony Blair, 
într-un interviu acordat celui 
de-al doilea post isrnelian 
particular de televiziune.

„Toți cei prezențiau con
damnat sângerosul atentat te
rorist de la Tel Aviv”, a afir
mat Blair, referindu-se la ata
cul sinucigaș, cu bombă co
mis, vineri, la TelAviv și sol
dat cu moartea a cinci per
soane și rănirea a circa 50.

într-u >'■> rn Oicat, biroul 
premierului xnwinn. Ariel 
Sharon s-a, decimat mulțumit 
de rezultatele conferinței, 

: insistând, lh același timp, 
; asupra necesității ca Autori- 

tatea Palestiniană să lupte 
împotriva terorismului.
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A terorizat până și localnicii• Aniversare. Fostul 
președinte al României, Ion 
Iliescu, împlinește astăzi 75 
de ani. în prezent, senatorul 
Ion Iliescu este una dintre 
persoanele care sunt nomi

nalizate ca viitor președinte al PSD. (M.S.)

• Straja găzduiește „Serbările Zăpezii". 
Organizatorii sunt în plină febră a pregăti
rilor pentru „Serbările Zăpezii" care sunt pro
gramate pentru sfârșitul săptămânii viitoare, 
la Straja. Această a treia ediție va debuta 
sâmbătă, 12 martie, cu un concurs de schi, 

vpe grupe de vârstă, și continuă duminică cu 
concursuri distractive. Consiliul Local Lupeni 
a alocat o sumă de 200 de milioane acestei 
manifestări. (R.l.)

Deva - feri, la sediul redacției a avut loc extragerea câști-
. gâtorllor concursului. „Premii de milioanei". Cumpără Cu

vântul liber în flecare vineri și norocul poate fi de parte 
xta data viitoarei Cel trei norocoși ai acestei săptămâni sunt 
așteptați la sediul redacției pentru a ințra în posesia pre
miilor câștigate: Matalacbe Vaslle, Petroșani - 1.000.000 

| fetei (100 lei); Gârboveanu Carmen, Deva - 1.000.000 lei 
(100 lei); Vlad Comei, Orăștie - 1.000.000 lei (100 lei).

Dezbatere științifică
Deva (S.B.) - Muzeul Civilizației Dacice și 

Romane Deva anunță derularea unei dez
bateri pe probleme de patrimoniu, protejare, 
conservare și restaurare a acestuia. La dez
batere vor participa specialiști din domeniu 
din județul Hunedoara, din Alba-Iulia , Cluj- 
Napoca și de la Institutele de Ocrotire și 
Conservare a Monumentelor Istorice din 
Bratislava și Budapesta. întâlnirea va avea 
loc bl data de 4 martie 2005, ora 14.00, la 
Primăria Deva și se va ocupă preponderent 
de perioada medievală.

■ Până să-și. ucidă 
mama adoptivă, fiul 
familiei Ghilean, a 
terc tza tot satul.
MlHAELA TăMAȘ__________________
mlhMlMMiaaliifMninHdla.ro

Curechiu - Soții Ghilean nu 
au reușit să aibă niciodată un 
copil, cu toate că și-au dorit 
foarte mult. Erau Înstăriți, 
aveau mult pământ și ani
male in ogradă. în sat era o 
familie mai săracă, cu doi 
copil. Au decis să-1 înfieze pe 
băiatul acestora, Gheorghe. 
Copilul avea șapte ani când 
au fost făcute actele de adop
ție. Când Gheorghe a Împlinit 
14 ani, părinții lui împreună 
cu sora sa au decis să se mute 
în orașul Brad, unde fata și- 
a terminat studiile și s-a că
sătorit. La vârsta de 20 ani, 
Gheorghe a plecat din casa 
părinților adoptivi și s-a 
mutat la Țebea, unde s-a că
sătorit. Pentru că bea foarte 
mult și era recalcitrant fe
meia a divorțat.

Alți copii adoptivi
Au urmat și alte căsnicii 

pentru Gheorghe, dar nici 
una nu a fost reușită. De 
foarte multe ori bărbatul a 
fost internat la secția de 
dpzalcolizare a Spitalului 
Zam. Mulți ani Gheorghe nu

(Caricaturi de Oviudtu Pascu)

-

Cancerul
■ injtideț sunt înregis
trate la ora .actuală 
aproape cinci mii de 
cazuri de cancer.
Iha JiHtcowE_______
laaJiHmnelafcnMM<Șajv

Deva - Beneficiari ai unor 
sume uriașe pentru tratament 
din partea Ministerului Să
nătății, bolnavii de cancer își 
măresc constant rândurile. în 
prezent, numărul bolnavilor 
în viață din județul nostru se 
cifrează la 4.686 de cazuri. 
„După cancerul pulmonar, ur
mează cancerul de sân ca in
cidență de cazuri. Grav este 
faptul că, pe grupe de vârstă, 
tendința este de a coborî vâr
sta apariției cancerului cu a- 
proape 10 ani, adică între 30 
și 40 de ani. într-un fel nu 
miră pe nimeni pentru că

Deva (M.T.) - Trei tineri, 
dintre care doi minori au fost 
identificați ca fiind autorii u- 
nor furturi din societăți co
merciale. Lucian M., de 17 
ani, Virgil L., de 16 ani, aflat 
în abandon școlar și Adrian 
B., de .18 ani au spart patru 
societăți comerciale, toate a- 
flate în Hunedoara, în perioa
da 4-28 februarie. Aceștia au

Izolați in zăpadă de trei zile
Deva (C.P.) - Locuitorii sa

tului hunedorean Poiana Ră- 
chițelii, sunt izolați de trei 
zile din cauza troienelor și a 
viscolului care au blocat dru
mul județean ce face legătura 
între Muncelu Mic și sat. Pe 
unele porțiuni de drum, zăpa
da viscolită măsoară aproxi
mativ trei metri, a declarat 
Miron Muntean, ofițerul de 
serviciu de la punctul Feregi, 
ce aparține de Direcția Jude
țeană de Drumuri Hunedoara. 
„De trei zile se lucrează 
încontinuu, am deblocat peste 
30 ds km de drum. Când va

Rudele și vecinii au fost șocați când au aflat cu câtă cruzime a fost ucisă bătrâna.
(Foto: Tiberiu Strofa)

a mai trecut pe la părinții lui 
adoptivi, iar aceștia aveau ne
voie de ajutorul cuiva in gos
podărie. Au decis să Înfieze 
o familie de tineri moldoveni. 
Nu s-au înțeles cu aceștia și 
i-au dat afară din casă. Ghe
orghe, în prerioada în care au 
stat tinerii la părinții lui, a 
mai fost pe acasă și s-a 
îndrăgostit de tânăra soție. 
După ce au fost dați afară din 
casă, cei doi au plecat la 

'f

suntem un județ cu mari pro- gastric, prostată și cel cuta
nat. „în spitalele județului 
tratamentele sunt eficiente.

bleme de poluare a mediului, 
cu mult stres. De altfel, fuma
tul este principalul factor de 
risc al apariției cancerului, 
urmat de dezechilibrele hor
monale la femei, stres și ali
mentație proastă”, precizează 
dr. Elisabeta Mez6, șeful sec
ției Oncologie din Spitalul Ju
dețean Deva. După cele două 
tipuri de cancer menționate 
se situează cele de col uterin, 

sustras diferite bunuri în va
loare totală de 35 milioane de 
lei. Prejudiciul a fost recu
perat în proporție de 20 la 
sută. Lucian M. a fost reținut 
pe bază de ordonanță și depus 
in arestul I.P.J. Hunedoara și 
urmează să fie prezentat Ju
decătoriei cu propunere de 
arestare preventivă pentru 
flirt calificat.

fi gata, vom putea spune că 
am construit un tunel alb”, a 
afirmat Miron Muntean. Di
recția Județeană de Drumuri 
Hunedoara a deplasat la fața 
locului șapte utilaje. Luni, pe 
același drum, un tractor cu 
lamă a deblocat carosabilul 
pentru ca mașina eu pâine a- 
flată în spatele său să poată 
ajunge la Muncelu Mic. Pe ce
lelalte drumuri județene din 
județ se circulă în condiții de 
iarnă. Meteorologii anunță că 
vremea se menține rece, va 
ninge izolat, iar minima ter
mică va fi de -16 grade.

Brad. Bărbatul a plecat la 
muncă în Spania, iar femeia 
a rămas în Brad să crească 
un copil. Gheorghe își dorea 
ca femeia să se mute cu el la 
Curechiu, dar ea a refuzat 
spunându-i că se va muta 
doar după moartea bătrânei.
Amenințați și terorizați

Din spusele localnicilor se 
pare că acesta a fost motivul 
pentru care a omorât-o pe

Avem și mijloace terapeutice 
eficace care prelungesc dura
ta de supraviețuire a bolna
vului și de prelungire a peri
oadei critice. Cred că îmbol
năvirile la noi se datorează și 
neglijenței bolnavului vizavi 
de boală și lipsa de educație 
a pacienților”, mai adaugă dr. 
Elisabeta Mezb.

Victoria. Sătenii spun că ori 
de câte ori II întâlneau pe 
Gheorghe pe ulițele satului 
Încercau să nu fl contrazică, 
pentru că era în stare de 
orice. Nu există om în acel 
sat să nu fi fost amenințat de 
Gheorghe. Cu o seară înainte 
să-și ucidă mama a fost la bir
tul din sat unde s-a îmbătat 
și a fost auzit spunând că 
„trebuie să omoare pe cine
va”, lucru pe care l-a și făcut.

„Nereguli" fără 

nereguli!
Deva (V.N.) - Se pare 

că articolul nostru „Ne
reguli la primării” a avut 
efectul scontat. Deci a 
ajuns acolo unde trebuie; 
la primari. Numai așa se 
explică faptul că la noi 
au ajuns ecouri favora
bile și mai puțin favora
bile. De la Șoimuș au 
venit cele din urmă. De 
ce? Pentru că primarul 
comunei, Laurențiu Nis- 
tor, nu este de acord să 
fie băgat în aceeași oală 
cu alți primari la care 
Corpul de Control al Pre
fecturii a găsit nereguli. 
Și are dreptate. Pentru 
că în comună totul este 
în regulă. Ambiguitatea 
unui comunicat de presă 
poate crea nedumeriri.

mlhMlMMiaaliifMninHdla.ro
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lateOltelM ffwe ciocnire dintre rateeaiați fi armată.
KiMOSh hesoi, președinte al României Intre

MfeOz^țatQ>-lDQ4. ■ ' , ■., ~ ‘ 1___ _
’®»^S*Ww,LltoSpine<amu, Reformei în
BMBsMQlnet Cfotbej și fost .președinte al Senatului.

trecerea ia cooperstisfaișr
s-a fnchelatîn 1-962.

Energie electrici: __________ _____________
^■gPflPTOțe Ruperi in forniarea jnegy^ ejganșe: 
h. -.o- ! > 0o deva M<-o 1Î t-. H v. t 

21 aug. - 20 sept. .___
w .Bel descoperi,ca pretențiile tale sunt cam orari h com- 
■<• parație cu am n ți se oferi. Mal moM aleasa kp â 
E esivltatea care le caracterizează, dacă vrei să o dis

cuție mai dură cu partenerul de viață : <

r

Mu sunt întreruperi tn furnizarea gazului metan,
Gat metan:

glB*?J..... :tsE.
£ i '■** * -

—3
Se-Itenipe furnizarea apel: o ",

08
Em
08
Str

00-15:00 Str. Liliacului, bl. 24A, ăfedgază: s&. M. 
inescu, Dacia (parțial). Carpați și Dragoș Vodă: 
00-15:00 Avarie pe Str. Livezilor, afecteazâr 
Crângului, Merilor șt Petru Maior

Soluția integrantei din numărul 

precedent: C - M - S - S - 
SOCIETATE - MORMAN - R - 
MULT - ROCA - NE - UNDE - 
6'1 - TD - W - GER ~ FA 

- ACAR -O -46 - ADO5A 

CERC - APOI - E - 
ANIMALE - POM - L - REDA - 
BAZAR - SIRE.

21 oet. - 20 noi. .. f,..:u.
în prima garat a zilei, ești havdt să faci cMuteB * ‘
neprevăzute, dar folositoare oentFU diata.BMMafel & 
de viață Iți asreciază Inițiativa

'' Z

ANTENA 1
74» Juma TVR Sport Meteo 
745 Agenda 2 firă un sfert 
930 and tribute de 

atari. Realizator Cor
nel Mhaiadre

930 Teleshopping 
1<M»Amq>remforii 
10:10 Orice e posfcff 
114» Pnrtri mjramtelor 
11S5 Eurorispeor 
124» State de and .„stele 
134» Sănătate pentru toți 
1330 Desene anbnate: Yo-Gi- 

00b
144» Junai TVR Spot Meteo 
1430 Teteshopptag 
154» Dhdoio de hartă
1530 Akante. Emisiune în 

limba germană
1655 TVR ta tact 
1735 tarif r» culelor Cu:
0 Ant k* Fagundes, Mar

cos Palmeira, Cassia 
Kiss,Flavia Alessandra 
Regia: Fabrido Mamber- 
ti

1030 Știrea zfei 
1840 Atege cântecri 
1850 Tragerile Joker și Loto 

5M0
19(00 Jtanri TVR Sport Meteo

(dramă, 
»i®copraducte, 1979) Cu; 

Riduird Gere, Lisa Eich- 
VanessaRed- 
. Regja John 

.2 tamii
AFTA ertrucosbmte 

Jg,și cea mai bună talter- 
■If jpretare masodnă ta rol 
>’..secundar -Rachel

?

t

1

I
A

74» Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr p neinklit
H (reluare) 

1030 Doctoral de suflete,
0 episodul 15 

11:45 Zâmbete totr-o pastilă 
12:15 la Bloc (reluare) 
134» Știrile ProTv 
1330 De râsul lumii 
144» Oscar (comedie,

13 Franța, 1967). Cu: Louis 
de Funes, Claude Rich, 
Claude Gensac, Paul 
Preboist. Micul uriaș al 
comediei, Louis de 
Funes, este sarea, pipe
rul și hreanul acestei 
comedii a erorilor ca la 
carte. II interpretează 
pe Bertrand, un tip mai 
slab de înger care pică 
to plasa unui șantaj 
odios când un strain îi 
cere mâna fiicei sale 

164» Tânăr și neliniștit
0 episodul 2405 

174» Știrile ProTv. Vremea 
1745 Teo 
194» Știrile ProTv. Sport

2KB umile dragonului
ude jad (acțiune, SUA 

2004). Cu: Mickey 
Hardt Joe Fat Joanna 
Krapa, Vincent Klyn,

< Carmen Electra. Max 
Havoc, cel mai faimos Stampion de kickboxing 

din întreaga lume,

,?i devenit fotograf al 
wmentel sportive, 

( - pleacă to pașnica și 
"j șț. itotica insulă Guam 

f pentru o ședință foto, 
în scop publicitar. 

22:15 La Bloc 
mo ȘtMIe ProTv. Sport 
mSDintatiaCinplonllor 
2330 Renegatul, episodul 7.

13 Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
îlake, Mike White, 
Kent McCord 

045 Știrile Pro Tv 
14 Osc (comedie, 

ante. 1967). Cu: 
fl Claris de Funes

i

?

5.

Observator. Sport 
___ Canalul de șnf 

1000 In gura presei 
(reluare)

11.00 Concurs interactiv 
1200 Nava spațială 
0 Odyssey. Cu: Peter 

Weller, Sebastian 
Roche, Christopher 
Gorham, Leslie Silva, 
Tamara Craig Thomas 

1300 Observator cu Simona 
Gheighe

1345 Misterele Bucureștilor 
” (reluare)

1600 Observator 
1645 Vtaere - A tril cu pasi-
0 una. Cu: Edoardo Costa, 

Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
EHsabeta De Palo

1745 9595-Tetwață casă 
iad. 0 nouă emisiune 
spectaculoasă a debutat 
la Anfenal.

1900 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. Sprat 
Meteo

2ftl5 Suit timid damă 
0 tatei (comedie, Franța 

1978). Cu: Pierre 
Richard, Akio Madone, 

r. Mimi Couteiier 
m3 Mata lud Show.

Marius Tucă Show este, 
de and ani, cei mai 
urmărit talk-shoiw politic 
din România. Emisiunea 

Ș a suferit numeroase 
K-^.maflkM de nume (la 
. fceput se numea MH- 
‘<*2 terorii de ta miezul 

ncpțfl) și de teat, și 
ate orei

JMMflfo
< 
A

i

iM. 
t-

' I-
I 

*r

ACASĂ
54» rtweftin adevărate 

(reluare)
530 Iubirea mea, păcatul 
0 (reluare)

6:15 pMna blestemată 
7D0Tevoitovtțasă kfoești 
0 (reluare)

8:15 Rlta (reluare)
‘ 10:15 Extravaganta Anastasia 

0(reluare)
1130 Șapte femei. Cu: Gio- 

0vanna Antonelli
1230 îngerul nopții. Cu: 
0 Cesar Evora

13:15 Răzbuiarea. Cu: 
0 Gabriela Spanie 

14:15 Pisica săfoatică. Cu: 
0Marfene Favela, Mario 

Cimarro
1530 Iubirea miei picatul. 

0Cu: Yadhira Carillo, Ser
gio Sendel

1630 Ptdma blestemată. 
0 Cu: Edith Gbnzălez, 

Gabriel Soto
1730 Poveștii adevărate 
1755 Vremea de acasă 
1810 Gitanas
19:15 Te voi tovăți să Uiești. 
0C u: Danna Garda, 

Miguel Varoni

Cu: Baibara
' OMori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medelin

224»!ridrăgostește-mă de 
sî’^SÎe.

7Ș38 Extravaganta Aneste- 
Ș i. Cu: Norids Bat&a, 

<u?n Pablo Raba, Kfata, 
Uda Jtbrahamț, Dora 

Mazzon Saul Marfo, 
•■Ludano D'Alessandro, 

i i ■ Crisol Cartai, Gustam 
Rodriguez, Mayra Ale- 
andta

«.Irixnrea.
g|Cu: Gabriela Spank, 

i ‘ fort Angel Llamas, 
ft;(Marfa Helena Doering, 
” J Eriando

Catherine Siachixiue, 

lâ ara GanSfalo, Car
ta âuptat Jorge Cao,

■«'fatarraia CaMjel

(i• >
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74» Insula piraptor
730 Nemuritorul 
84» Teleshopping 
830 CeZar si tfoar 
94» Săratămă, prostuiel 

104)0 Tonomatul DP 2 Cu:
Cătălin Măruță. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați In platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prinSMS.

<130 Cinci minute de culturii 
1145 Pasiuni 
12:40 EuKMflspecer 
1245 TeleVine de la Cluj 
1330 Teleshoping 
1400 Nemuritorul 
1430 hsufo piraților 
ISODtripntmăte EunpK 
164» Tribuna tadkfelor Par

lamentare
1630 Ond minute de culturii 
1645 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
174» Sărulă-mț prostatei 
1735 EunHăspecer 
1800 Jurnal Euronews 
1815 Ond minute de cultură 
1830 Sănătate naturistă. 
1900 Soția Iul Lorenzo

IMS Dragul de Raymond 
2030 h lumea adâncurilor 
21 SO Bugtal meu 
2130 JumaM TVR 
22Ș0 Jwnakrl Eutommș pan

tru Roritofo
2215 NetasemnațR (dramă,

13 SUA 1985). Cu: Theresa 
Russel, Toni Curtis.

« Regia Nicholas Roca 
Q$0 A fast atM hoț. Cu: 
BSandrine Holt, Ivan 
' SetgeL Nicholas Lea, 

•<Jk.m»Hi Date, Robert 
. . . Ito, Michael Wong

■ BSD Drogul <h tafmond
120 Nopți abA ffle nege
E- thriller. SUA 1997). Cu: 
» Tatyana Ali, Ted Brad- 

food, Charlotte Ross, 
Ms tiathan Brands. Regia 

4aric Sobel ‘ Un thriller 
,cu și despre adolescenți, 

mn și Sharon sunt
.' -'foarte bune prietene. 
») Soft lui tam.

ț

t
i
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74» Teleshopping
730 Motor
755 Sport cu Florentina 
84» Teleshopping 
830 Sute Beach 
930 Dragoste șl putere
0(SUA1987) 

Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 
Moss, Winsor Harmon, 
Regia: Lee PhSlip Bell, 
William J. Bell 

104» Kensky Show 
1055 Clip Art 
114» Monica 
124» Levlntza prezintă 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
13:50 Teteshcppng 
1435 Sunset Bera 
1530 Focus 
1535 Dragoste și putere

0(SUA 1987) 
1550 Camera de râs 
1630 Trăsniți to NATO 
1650 Kensky Show 
184» focus Prezintă: Magda 

Vasiku. Rubrica Sport
. prezentată de Radu Val- 

can
194» Monica

2M0 Vhdecfri
■ triracutoase 

214» Vedeta la măturii 
224» Trăsniți ta NAT.O. 
330 focul ptas Ctr. Cristina 

țopescu-Rubrica Sport 
, prezentată de Letiția 

nachr =OCUSPIus 
.■w ntă jumalul-sin- 

iPl- ’ta J zilei, la 
■*rjna Tv.

legea concurentei 
(comedie, SUA 1997). 

IW-Cu: Kel Mitchell, Kenan 
homn .on, Abe Vigoda 

. , ■ Regia: Brian Robbins.
. Câțiva adolescenți sre 

’ ■ lucrează ta lin mic fast- 
; foodfactotposibildd 

onaMnța, 
rfcum.

H*.mI
cuAtana 
»Focus 
te la greu 
lOtal

5

fi (comediei Australia, 
2002). Cu: Mkk Molloy 

935 Mii teracote (dramă, 
«SUA 2000), Cu: Jo

nathan Pryce, ian Ban- 
nen. Griff Rhys Jones 

11:10 Eu sunt Sam (dramă, 
ra SUA 2001), Cu: Sean 

Penn, Michelle Pfeiffer 
1335 Ce-i cu Bob7 (comedie, 

SUA 1991).
154)5 Epoca de Gheață (ani- 

Smație, SUA 2002).
Voci: Ray Romano, John 
Leguizamo 

1630 Casa întoarsă pe dos
13 (comedie, SUA 2003). 

Cu: Steve Martin, 
Queen Latrfah, Eugene 
Levy, Joan Plowright 

18:15 Tipie masculin (come-
13 die, SUA 2003). Cu: 

Jason Lee, Julia Stiles, 
.» Biair, James 

Brolin, Shawn Hatosy 
204» Prietenia (dramă, SUA 

132002).
22:10 Martorul (dramă, SUA 

132003).
2350 Matrix retocărcat

13 (acțiune, SUA 2003). 
Cu: Keanu Reeves, 
Laurence Fishbume, 
Hugo Weaving, Canie- 
Anne Moss

dfoertisment
23-4MJ100 Ob-Mftr

7 DEVA
i 0900-1100 Reluarea nK._ 

unilor de marți
20.00 Știrile TELE 1 Deva >
20.10 Suntem aid pentru _ y 

tine (partea I)
214)5 Suntem aid pentru 

tine (partea a ll-a)
21.50 Știrile TELE 7 Deva11 r‘

HALLMARK

l

f 12.15 Misterele părintelui 
Dowling

i 1400 Barbara Taylor Brad- - -- 
ford: vocea inimii 
(dragoste, SUA 1989) 

1545 Un efor din dragoste: ft 
Povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, SUA 
1999)

, 1730 Povestea Ivanel Trump 
(dramă, coprod., 1996)

. 19.15 Pășune obsesivă 
(dramă, SUA 2001) "

21.00 Fiicele lui McLeod 
22.00 Brigada de poliție |

WMUMMHtaUIB
DISCOVERY

11.00 Gladiatorii celui de-al 
doiieertzboi mondial 

; 12.00 Monopbiuri 
11300 Vânătorii de itituri 
< 1400 i superlativ
1430 Mașinării masive 

1500 Setam submarinului 
Kursk

09:00 ȘtMIe Tv Sport 0930 
J Schi, snowboard, freestyle: Cu- 
i pa MondWi ti300 Fotbal: Med 
‘ din Premier League 134» 
; Basket (reluare) 1430 Fotbal:
i Cupa Ubertadores 154» Baschet 
j <630 Fotbal: Primera Division. 
* După 20 de etape, pe locul trei 
, In clasament se află Valeria, cu

(! 36 de puncte, pe locul secund
ii sunt galacticii de la real Madrid,

Iar to fruntea clasamentului se 
; află Barcelona 1830 Știrile TV

Sport 1845 Fotbal: Cupa Ub
ertadores 20:30 Știrile TV Sport 
214» Baschet (r.li«re) 23; •
Culturism 2330 Știrile Tv Sport ! «MNta ->|
O jumătate rte ort de știri noi, ! 300Arndta ta Mutarea *

1600 T

I

'17001
[îljgi la pescuit ™

; SS^SSramrame 4 

<20* Quran Mary J t
12100 AnR rock'n'roll-ului

■Itemativ
,'i220O Qt cedau giraSovIdM

" B MMI
< i
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• Autorizație pentru cursuri. Orice firmă 
din județul Hunedoara poate deveni un
furnizor de servicii de formare profesională, 
cu condiția obținerii autorizației. în acest an 
2109 de persoane vor urma în județ cursuri 
de formare profesională, a declarat Haralam- 
bie Vochițoiu, director executiv AJOFM.(C.P.)

• Aniversare. Sărbătoarea omagială „8 
Martie" va fi ținută în cadrul Asociației 
Handicapaților Neuromotor Hunedoara, 
sâmbătă, 5 martie, de la ora 10,30. La ma
nifestare sunt invitați reprezentanți ai auto
rităților locale, iar membrelor asociației li se 
vor oferi cadouri. (IJ.)

• întrunire hunedoreano-slovacă. O dele
gație slovacă, condusă de ambasadorul Jan 
Soth, se află începând de astăzi pe parcursul 
a două zile în județul Hunedoara. Cu această 
ocazie vor avea loc întâlniri cu reprezentanții 
agenților economici hunedoreni. (C.P.)

3

La Paris se desfășoară săptămâna mo
dei. Un fotomodel prezintă ultima șeațîe 
a designer-ului britanic Vivimne West-

feminină pentru sezonul de toamnă-iarnă 
2005/2006. . (Fota- EPA)

BRP 11%... 1151 11.75%
BancPost ....^Jz5% 14‘ | 15%
Raiffeisen

^12%
12£H. 12,5%

Volksbank . 12% .....J3.%. 11.5% ......
Transilvania <2,5% 12,5%

Aragaz îndesit - 7999000 tel

Robot da busMiria MouHnex - 3299000 tei
Aspirator Ufesa î -2599C®0lel
Aspirator Bosch -35990OOtei
MaștnS de spălat San Giorqic - 8499000 tei
Mașină ote scalar Whirpool - 9499000 tei
Televizor OVP - 4499000 iei
Televizor Provision - 4799000 lei
Combină frițjorifică Indesit -13599000 tei
ComBnă HgorrRca Polar -12999000 teJ

-î-

UZ . j V 5 ? >., .A, 5' J S j 3 ., V S’ J

Societatea

1. SNP PETROM

Preț 
închidere 

oprit

Variație 
(lei/acț)(%)

2. SIFl BANATCRIȘANA 16000 -0.62
3. TLV oprit
4. BRD oprit
5. IMPACT 7750 -2,52
S. AZOMBRES oprit
7. ANTIBIOnCE IASI oprit
8. ROMFETROl

RAR NARE (RRC)
-1190 +1,71

t ț
9. HABER 7000 0
10. BC CARPATICA 6850 0
11. DECEțW. . 0
Rubrică realizată O» SVM IFB RNWEST SA DEVA, 
bdui Dacetral, M. R, parter (lângă QUASAR), tal.: 
221277.

* • • C-:

Model crwiră 3 
lttedli. Noul modal 
PMI Covtai u foat 
prezentat la cea de 
75-a ediție a Satonu- < 
lui Internațional de 
Mașini de M 
deșffișoaj* țfc Gene- ’ j, 
va, în Elveția.
Salonul este deschis 
publicului ta peria»,- 
da 3-13 martie. La 
acest eveniment par
ticipi 261 de pro
ducători din 80 de v * 
țări de pe Întreg 
mapamondul.

de mașini expuse se

Inițiativă legislativă locală
■ Taxa pentru scoate
rea terenurilor din cir
cuitul agricol va scădea 
de la 400% la 1%.
Iha forcoHE 

Deva - Monica Ridzi-Iacob, 
deputat de Hunedoara, a fost 
inițiatoarea unei noi legi care 
a fost deja depusă Ia Camera 
Deputaților.

Potrivit inițiativei legisla
tive, taxa pentru scoaterea 
terenurilor din circuitul agri
col ar putea fi diminuată de 
la 400% la 1% din valoarea de 
circuit a terenurilor sau ar 
putea fi chiar eliminată:

„Este necesar să facem

ceva constructiv pentru 
mediul de afaceri hunedore- 
an, a afirmat Monica Ridzi- 
Iacob.
Reformă nouă

Inițiativa Monicăi Ridzi 
lacob este prima de acest tip 
care se dorește o nouă 
reformă agrară. „Consider că 
inițiativa mea, dar și a altor 
trei deputați democrați, va 
scoate apicultura din 
incnn^tarea comunistă. Con

sider că este benefică pentru 
că, în prezent, s-a dat curs 
.unui număr de 6 milioane de 
cereri de împroprietărire. 
Unele articole din Legea 18 
sunt perimate și trebuie 
amendate.

Ceea ce dorim noi să modi

ficăm este art. 92, alin. 4. In 
prezent, pe acest articol, pen
tru un teren cu o valoare de 
1QO euro/mp, pentru a fi scos 
din circuitul agricol, se

Monka Ridzi-Iacob. (Foto: arhivă)

plătește o taxă de 400 c 
euro/mp.

Diminuarea costurilor .41 
1% ar ti bine venită pentr 
mediul de afaceri din între 
ga țară, să nu mă refelM 
județul nostru”, declară Moi 
ica Ridzi-Iacob.

Potrivit sursei citat 
micșorarea sau eliminare 
acestei taxe va avea u 
impact pozitiv și penti 
deblocarea pieței constru 
fiilor de orice fel, inclusiv 
celei de locuințe.

Din cauza prețurilor pr 
hibitive, construcția < 
locuințe a înregistrat 
stagnare și a dus la o scui 
pire nerealistă a locuințele 
dar și la o criză pe piața im 
biliară.

Cum se „rotunjesc" prețurile
■ Odată cu denomi- 
narea leului vom 
asista și la „rotunjirea" 
prețurilor.
Clara PAs___________________
dăra^at^lirfofWMM^hJ'o

Deva - Luna martie repre
zintă in acest an începutul 
unui proces cu efecte majore 
asupra activității cOmer- 
cianților: afișarea prețurilor 
în lei vechi și lei noi, respec
tiv primul pas către deno- 
minarea monedei naționale. 
Deși legea spune clar cum se 
va opera în cazul rotunjirilor 
de prețuri, este posibil să 
asistăm la scumpiri nejustifi
cate.

Cu siguranță, comercianții 
„cu inițiativă” vor fi tentați 
să meargă după propriile re
guli, adică să „rotunjească” 
prețurile în favoarea lor. S-

ar putea însă ca tocmai acest 
aspect să fie speculat de con
curență, care să nu aplice 
micile tertipuri românești 
intr-ale negustoriei. De aceea 
cumpărătorii sunt sfătuiți să 
meargă la mai multe maga
zine până să se decidă de 
unde-și fac cumpărăturile.
„Rotunjirea” corectă.

Potrivit Ministerului 
Finanțelor Publice, sumele

care sunt exprimate în leul 
vechi vor fi rotunjite la 
nivelul sutelor, apoi împărțite 
la 10.000.

Astfel, pentru suma de 
274.532 de lei vechi, rotunjirea 
se va face în minus, la 274.500 
de lei, iar după împărțire va 
rezulta suma de 27,45 lei noi. 
în schimb, pentru 274.751 de
lei vechi rotunjirea se va face 
în plus, la 274.800, rezultând 
27,48 lei noi.

Controale OPC
Deva (I.J.) - Oficiul

pentru Protecția Con
sumatorului Hunedoarp

desfășoară 
în această 
săptămână 
acțiuni de 
control pri
vind res
pectarea

Ileana Tudor prețurilor 
și tarifelor 

bunurilor și serviciilor 
care trebuie afișate în
moneda veche și moneda
nouă. „Contractele furni
zorilor de utilități aflate 
în derulare de Ia 1 mar
tie și facturile pentru 
plata utilităților vor fi 
notificate > părților în 
ambele monede”, pre
cizează Ileana Tudor,
director Oficiul pentru 
Protecția Consumatori 
lui Hunedoara.

MHHHHHR
| Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 3 martie 2005

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 36.538 27.878 53.231 23.730 151

Curbul valutar practicat de băncile diuDeva în 2 martie 2005 l ■■■ '

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian fannt
C V c V c V C V

BancPost 36.200 36.800 27.500 28.200 52.500 53.500 23.400 24.400 145 155
BRD 35.900 37.100 27.290 28.380 52.100 54.280 23.190 24.210 142 «r®
Banca Transilv. 35.950 36.600 27.287 27.937 52.352 53.352 23.373 23.873 147 152

35 800 J6J00 -27.100 28,200 52 100 53.700 23.220 24.080 13>
f*!! Fft Iii Vâîl if A F ie din Ceva m 21februarie 2005 Mi■■
Star Exchange 36.000 36.500 27.300 28.000 50.000 53.000 21.500 24.000 140 . .15© ai
Herdan Exchange 36.000 36.500 27.300 27.800
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încă un pas spre operatorul unic

Dorin Păran, vicepreșerilrite 09.0042.00 ORĂȘTIEPERACOM GENERAL administratorMUREȘULUI

ORAȘTIEPERACOM GENERAL agent comercialMUREȘULUI

NIOR GUARD SRL DEVA A.ȘAGUNA agent de pază, control acces, ordine și intervenție

agent tmobHtar'Rwoker imohil(a0

IMPACT SA BUCUREȘTI EXPOZIȚIEI

ftaNdMMK BANCA TRANSILVANIA 22 DECEMBRIE analist investiții

CENTRU DE ÎNGRIJIRE MED ENĂCHIȚÂ VACARESCU asistent medical generalist
14.00-i6.D0f

barmanM.EMINESCU

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Gabriela Crișovan, 
Deva

udfanct al șefului PoMQM
,rt- ■ . —*

• Inițiativă. Fundația „Sf. Francisc" din 
Deva s-a autosesizat de condițiile mizere în 
care trăiesc mai multe familii sărace din 
Micro 15 și a preluat în întreținere trei copii 
minori, fetițe cu vârste cuprinse între 2 și 7 
ani, pe care le-au înscris în învățământul 
preșcolar și școlar. Cele trei fetițe sunt per
manent supravegheate de o persoană califi
cată și locuiesc într-unul din apartamentele 
fundației. (D.l.)

COSMIN VlSIRIN, 
Deva

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

L • Amenzi. Polițiștii hunedoreni, în urma
* acțiunilor și controalelor efectuate în 

** ultimele 24 de ore, au aplicat 150 de amenzi 
la Legea circulației, dintre care 40 la regimul 

;“de viteză, au ridicat în vederea suspendării 
patru permise de conducere, dintre care

. unul pentru alcool, și au reținut două certifi- 
cate de înmatriculare. (D.l.)

Medicina care ne 
doare

Râul Mureș , in preajma podului de la intrarea in 
localitatea Șoimuș, acoperit ieri de banchize de gheață... „ 

(Jbto: Tiberiu Streia)

impuse 
ua»e, nisă s-a -mana. pentru 
stabilirea unor condiții mal 
clare In ceea ce privește rezi
lierea sau încetarea-de drept 
a contractului.

Astfel, pentru a nu se mai 
repeta situațiile din ultimii 
ani pe care CL le-a întâlnit în 
legătură cu vechea firmă (ne
plata sumelor către bugetul 
local, neindeplinirea tuturor 
condițiilor stabilite în con
tract etc.), au fost impuse cla
uze noi, referitoare la starea 
în cate re vor găsi stâlpii la 
data expirării contractului 
sau la faptul că acesta poate 
fi rezilia: aacă societatea este 
notificată de două ori, intr-un 
an calendaristic, pentru ne
plata obligațiilor financiare.

PETROȘANI

50% Reducere Economisește cu abonamentul Cuvântul liber! 

Abonează-te acum!

Ap.___Sc.Nr.____ ■ Bl.Dacă te abonezi pe minimum 3 luni intri 
automat fii concursul special de Paști.

■ . • ' .- ■ i-

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

Reducerea de 50% este valabilă la abonamente față 
de prețul zilnic de vânzare al ziarului.

T
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ț înfrângere. Echipa de volei feminin Poli 
‘ender Timișoara a fost învinsă ieri pe teren

'^propriu de Știința Bacău, scor 0 - 3, în șfer- 
#irile de finală ale play-off-ului Diviziei A. 
Astfel Poli va juca în grupa 5-8 a campio
natului primei divizii.(D.Ș.)

h

foii, club universitar
■ Timișoara (MF) - Clubul FCU Politehni
ca Timișoara a primit de la Federația Ro- 

:®ână de Fotbal (FRF) confirmarea oficiali
zării noii sale denumiri. într-un fax sem
nat de secretarul general al FRF, Adalbert Kas- 
sai, se "arată că In ședința Comitetului de 
Urgență al FRF, din data de 31 ianuarie, a 
fost aprobată schimbarea denumirii clubului 
Sin FC Politehnica AEK Timișoara în FC 
Universitar Politehnica Timișoara. Astfel, 
olubul timișorean își schimbă oficial denu
mirea după doi ani și jumătate de când la câr
ma echipei alb - violete a venit Anton Doboș.

Craioveanu
* București (MF) - Atacantul Gheorghe Cra- 
Bveanu va evolua în meciul cu numărul 100 

■jpentru echipa Getafe, miercuri seara, în 
partida cu formația Deporti
vo La Corona, în etapa a 
XX Via a campionatului Spa
niei. „Este păcat că nu voi 
putea ajunge la 200 de me
ciuri,deoarece aici nu este 
echipă de pensionari. Im
portant estet, însă, ca astăzi 
să câștigăm, iar pentru acest

1

Gh. Craioveanu
Jucru trebuie să jucăm foarte bine. Trebuie 
să Qierim mspeetacolfrumospublicului. 
Cred că faptul că am avut o etapă pauză 
(n.r. - meciul Athletic Bilbao - Getafe a fost 
amânat, după ce echipa bască a jucat fii Cu
pa UEFA) este bun pentru a înfrunta luna 

" mortală care ne așteaptă”, a spus Gheorghe 
Craioveanu.
. Atacantul român crede că Deportivo La 
Coruna are trei jucători foarte buni: Vale- 
ron, Tristan și Luque. Cotidianul AS no- 

-«jtează că Getafe se bazează în acest meci pe 
raplul de aur”: Craioveanu - Riki.

Scandal la hochei
București (MF) - Fede

rația Română de Hochei 
pe Gheață (FRHG) este 
„consternată” de nepre- 
aentarea la lotul națio
nal'al jucătorilor echipe- 
lorCSȘ Miercurea Ciuc 
și HC Csikszereda și a 
antrenorului Endre Ja- 
novits, convocați pentru 
f pmpionatțd Mondial de 

j >r: organizat la Bu
curești, se arată într-un 
Itemunicat al FRHG.

Wffieții la Madrid
■ ' ftluj Napoca (MF) - Lo- 
tuLRomâniei care va par
ticipa, la sfârșitul aces
tei,‘săptămâni. la Cam
pionatele Eurbpene de 
Ktism în sală de la 

lrid, cuprinde șase 
atleți și nouă atlete. Pri
mele locuri ale ierhiilor 
europene sunt Angelica 

R Badea, Adelina Gavrilă 
** și Gheorghe Gușet. Din 

delegația României mai 
fac parte: Măricel Ionaș- 
,cu, -Jexandru Mihăiles- 
cu, Ștefan Vasilache, Bog
dan Țăruș (foto), Bogdan 
Tudor, Angela Mo- 
roșanu, Oana Pan- 
telimon, Monica 
lagăr, Cristina 
Grosu, Elena Ia- 
S(Corina Dum- 

vean și Adi-

1

J
4

î
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București (MF) - An
trenorul Jozef Szabo i
spune că fotbalistul I
Cristian Irimia a jucat i
normal la debutul j
său ia Dlnamo Kiev, . ;
în' meciul oficial de i
pe teren propriu, cu i
Krivbas Krivoi Rog, i
scor 2 - 0 (2 - 0), din j
cadrul etapei a XVI-a 
a campionatului, 
informează site-ul î
oficial al clubului din i
Kiev. Golurile j
învingătorilor au fost 
marcate de Gavranci- i
ci‘11 și Yussuf'41. i
Irimia a fost integra- i
list, în timp ce mijlo- ]
cașul Florin Cernat a j
fost înlocuit în minu- i
tul 78 cu Ninkovici. i
Cel de-al treilea i
jucător român de la i
Dinamo Kiev, Tiberiu ;
Ghioane, nu a fost 
utilizat, el fiind în ;
perioada de recupe- ț
rare după ce a sufe
rit o microtromboză i
la nivel cerebral j
(astuparea unui vas i
sanguin cu un cheag 
de sânge), în timpul ;
cantonamentului i
efectuat de echipa 1

In momentele chele ale meciului, jucătorii bănățeni au irosit cu nonșalanță șansele de a înclina balanța în favoarea lor.

Abia au smuls
antrenorul Ionică Cărăbaș, ju-

egal
■ Handbaliștii echipei 
Poli „și-au bătut joc de 
partidă" în meciul cu 
Brașov, scor 29 - 29.
PoRHi ȘlKȚIAM

Timișoara - Nepuțință, lip
să de inspirație și neșansă, 
acestea sunt cuvintele blânde 
care eu? putea caracteriza pe s 
scurt evoluția echipei Politeh
nica Timișoara în partida de 
aseară, cu Dinamo Brașov,„

cătorii nu au respectat indi
cațiile tehnicianului. „Ge era

Am crezut că 
au trecut peste ■ 
înfrângerea din 
meciul de la Baia 
Mare și speram 
să obținem o vic
torie...

lowicA CArAiaș

“.....    W
să fac? Să-l scot pe Coajă și să
intra eu? Grasu a fost pe din 

una din cel» mai slab cotate^ aferă, iar ceilalți...”, a expli- 
formațli ale primului eșalon. 
Echilibrul ne tabela de scor 
a fost prezent încă de la înce
putul meciului Având un lot
mai robust decât brașovenii, 
chiar, dacă decimat de a|ci- 
dentări, bănățenii nu au știut 
să profite de momentele favo
rabile ale jocului. Un exemplu 
ar fi superioritatea numerică 
din prima repriză, când, timp 
de vreo cinci minute, oaspeții 
s-au apărat în patru oameni 
și Poli nu a marcat. Potrivit 
celor declarate după meci de

cat dezamăgit Cărăbaș greșe
lile echipei. La pauză, Poli 
avea un avantaj de trei golu
ri, ceea ce, aparent, oferea ce
lor câteva sute de spectatori 
siguranța că&șieci|jLse va În-J 
cheia cu victoria gazdelor. Re
priza a doua a fost însă una 
de coșmar pentru Poli. Echili
brul a tronat până aproape de 
finalul partidei, diferența de 
unul sau două goluri fiind 
păstrată spre disperarea gaz
delor. Degeaba Burileanu a 
transformat patra aruncări de

la 7 metri sau portarii Cucu- 
iet și Viman au parat aproape 
20 de mingi care se îndrep
tau in plasă! Coajă, care a 
marcat de șase ori în acest 
meci, a fost totuși unul din 
jucătorii inconstanți. A ratat 
sau a greșit pasele în momen
te decisive. Ultimele minute 
din meci au fost dramatice, 
înaintecu trei minute de fi
nal, brașovenii conduceau cu 
27 - 26. Andrei Grasu, care nu 
a fost introdus decât în ulti
mele trei minute ale reprizei 
secunde, a egalat.
Final incandescent

Apoi, Brașovul s-a desprins 
la două goluri diferență (scor 
27 - 29) prin punctele reușite 
de și Lișiță. Andrei
Grasu airedus din handicap 
(scor 28- 29), iar Liviu Buri
leanu a marcat golul egaliza
tor din aruncare de la 7 me
tri, în ultimele 15 secunde de 
joc. Se putea și mai rău! „De 
ce ne-a fost frică n-am scăpat. 
Am crezut că au trecut peste 
înfrângerea din meciul de la 
Baia Metre și speram să obți

nem o victorie... Suntem într- 
un moment delicat”, a mai 
spus antrenorul Cărăbaș. Di
rectorul executiv al echipei, 
Sorin Săftescu, a pus degetul 
pe rană: „Ne-am bătut joc de 
meci. Nici o indicație nu a 
fost respectată de jucători. Pen
tru un egal cU Brașovul pe te
ren propriu, conform regula
mentului de ordine interioa
ră, sigur vor fi penalizați”. 
După acest rezultat, Poli are 
17 puncte. In meciul din etapa 
a V-a returului, Poli va evo
lua sâmbătă, în deplasare, cu 
HCM Piatra Neamț, o altă echi
pă din subsolul clasamentului.

Suspendat pe viață
București (MF) - Comi

sia de Disciplină a FR de 
Hochei pe Gheață a decis, 
ieri, excluderea din viața 
sportivă a jucătorului for
mației Dinamo, Bogdan 
Dima, în Urma incidente
lor de la partida Progym 
Gheorgheni - Dinamo Du
nărea, contând pentru lo
cul trei al LN de hochei, 
în cadrul aceleiași ședin
țe, comisia a mâi decis ca 
portarul dinamovist Vio
rel Radu să fie amendat 
cu zece milioane de lei, 
iar antrenorul dinamovist 
Gheorghe Huțanu să fie 
suspendat patru etape. 
Sancțiunile au fost luate 
după ce arbitrul Alexan
dru Molnar a fost bătut.

Interes mare pentru Cupa Davis
■ Tenismanul bielorus 
Max Mîrnîi nu știe care 
este adversarul cel mai 
periculos.

Brașov (MF) - Federația Ro
mână de Tenis a pus ieri în 
vânzare aproximativ 50 de 
bilete pentru partida România 
- Belarus, care, se va desfășu
ra, la Brașov, în primul tur al 
Grupei Mondiale a Cupei Da
vis. Biletele, care s-au vândut 
într-un birou din cadrul sălii 
Dumitru Popescu Colibași, s-au 
epuizat în mai puțin de zece 
minute. Fiecare persoană nu 
a putut să cumpere decât câte 
doUă bilete. Unii dintre cei 
aproximativ 20 de suporteri 
prezenți de dimineață la sală,

așteptând, să se pună în vân
zare bilete la meci, s-au așezat 
încă o dată la rând, după ce 

și-au achizițio
nat primele ti- 
chete. între
bat dacă știe 
câte bilete au 
fost scoase Ia 
vânzare, direc
torul general 
în cadrai FRT,

Dumitru Hărădău, a răspuns: 
„Vom face o conferință de 
presă și vom spune exact câte 
bilete s-au vândut, câte invi
tații s-au dat. Nu știu câte bi
lete s-au scos astăzi (n.n. ieri) 
la vânzare, pentru că trebuie 
să mă ocup de multe alte tre
buri ca totul să fie în regulă 
la primul joc”. Tenismanul

bielorus Max Mîrnîi a decla
rat, ieri, în cadrul unei confe
rințe de presă, că îi respectă 
pe jucătorii români. „Nu am 
spus niciodată că îi voi mân
ca pe români. îi respect pe 
toți, sunt jucători buni. îmi 
este greu să spun acum cine 
este cel mai periculos adver
sar”, a afirmat Mîrnîi. Echi
pa din Belarus nu a hotărât 
încă cine va juca în meciul de 
dublu. „în fiincție de cum ne 
vom resimți după meciurile 
de vineri, vom decide împre
ună cu căpitanul nejucător 
cine va juca alături de mine”, 
a explicat tenismanul bielo
rus Max Mîrnîi. Tragerea la 
sorți a meciurilor va avea loc, 
astăzi, de la ora 13, la Muzeul 
de Istorie din Brașov.

Aranjamente penti u
■ Echipa din Lugoj și-a 
propus să revină la sfâr
șitul sezonul în eșalonul 
secund din România.

cotizație pentru anul 2005, ur
mând ca lunar să se vireze câ-

Dumitru Toma

Lugoj - Consiliul Local al 
Municipiului Lugoj va dez
bate în ședința ordinară din 
această lună, un proiect de 
hotărâre care vizează asocie
rea între consiliul local și 
echipa de fotbal „Auxerre 
Trans” Lugoj. în proiect este 
prevăzută achitarea sumei de

te 150 de milioane de lei.
Banii vor fi folosiți doar la 

plata utilităților, achiziționa
rea de echipament sportiv, ca
zarea și masa sportivilor sau 
transportul la competiții. „Es
te un pas înainte, însă suma 
prevăzută ne va ajuta acum 
doar în proporție de 30%. Noi 
dorim să o majorăm, doarece 
de la anul sper să jucăm într- 
un eșalon superior și automat 
cheltuielile vor fi mai mari”, 
dedare Ioan Ambruș, preșe
dintele divizionarei C, care 

oi ■ «wwwiînHfi

Divizia B
cumpăra pentru lugojeni un 
loc în Divizia B din sezonul 
viitor. Din această asociere, 
„Auxerre Trans” va deveni 
administrator principal al ba
zei din Complexul Tineretu
lui, care va fi dat în folosință 
gratuită pe doi ani de către 
administrația lugojeană unor 
asociații și cluburi sportive. 
Reprezentanții clubului „Au
xerre Trans” Lugoj vor fi cei 
care vor încheia protocolul cu 
celelalte formații care vor 
dori să folosească bazi. spor
tivă Vulturii Lugoj, aceste' 
echipe fiind C.S.Ș Lugoj sau

infcmtiilo ri» -■ i Aflilwtic I jigni



• Arestare. Poliția olandeză a arestat un 
bărbat, în vârstă de 19 ani, bănuit că ar fi la 
originea incidentelor care au cauzat întreru
perea partidei Feyenoord Rotterdam - SpoF- 
ting Lisabona, din 16-imile Cupei UEFA, 
informează agenția ANP.(MF)

• Preferință. Atacantul echipei Juventus To
rino, Zlatan Ibrahihioviti, a declarat, miercuri, 
într-un interviu acordat cotidianului italian 
Gazzetta dello Sport, că preferă să-l aibă co
echipier și nu adversar pe Cristian Chivu, chiar ' 
dacă este într-o perioadă mai puțin fastă.(MF)

• Transfer. Jucătorul albanez Ervin Skela va 
evolua din sezonul viitor la echipa FC Kaiser
slautern. Mijlocașul în vârstă de 28 de ani, a 
semnat un contract până în iunie 2007. 
Skela a marcat opt goluri în 52 de meciuri 
din prima divizie germană de fotbal.(MF)

Alfa Stoica revine
Sima (MF) - Mijlocașul român al echipei 

Siena, Alin Stoica, și-a reluat antrenamen
tele, după ce a suferit, în urmă cu două săp

tămâni, o întindere la bicep
sul femural stâng, a anun
țat, marți, site-ul tgcom.it. 
Stoica s-a antrenat separat 
de jucătorii Sienei și, dacă 
refacerea sa va decurge nor
mal, ar putea debuta la Sie
na, duminică, în partida de 
pe teren propriu, cu forma-Alin Stoica

ția Brescia, în etapa a XXVII-a din Serie A. 
Românul este la primul sezon în II Calcio.

Pedrazzini spion pentru Zenga
București (MF) - Antrenorul secund al FC 

Steaua, Massimo Pedrazzini, care a asistat 
la meciul Real Zaragoza-Villarreal, scor 1 - 
0, din etapa a XXV-a a campionatului, a de
clarat că echipa sa trebuie să joace la fel 
ca în partida cu Valencia pentru a mergea 
mai departe în Cupă UEFA. „Nu se poate 
face o comparație între Villarreal și Valen
cia, nu este normală o asemenea paralelă. 
Villarreal a eliminat pe Dinamo Kiev, chiar 
dacă a pierdut ultimul meci de campionat. 
Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să ju
căm cu răutate și să nu greșim nimic. Chiar 
vorbeam cu Walter că este foarte important 
să repetăm meciul cu Valencia, să evoluăm 
cu răutate, cu ambiție, să punem inimă și 
suflet”, a spus Pedrazzini. Massimo Pedraz
zmi a afirmat că formația spaniolă dispune 
de mulți jucători care pot decide un meci. 
„Au mulți jucători periculoși: Sorin, Jose 
Mari... Villarreal are destui fotbaliști care 
pot pune probleme, jucători cu experiență 
care pot da gol oricând”, a comentat secun
dul lui Zenga. *

Rezumatele etapei de marți noaptea

Maradona și bidonul ai somnifere
■ Un scandal din tim
pul OM din 1990, revi
ne acum în actualitate, 
tltegș oferind detalii.

Buenos Aires (MF) - Fostul 
’ntei ațional Diego Armando 
Maradona spune că nu a min
țit în legătură cu bidonul cu 
apă, care se presupune că ar 
fi conținut somnifere, oferit 
de staff-ul argentinian brazi
lianului Branco, la partida 
din optimile de finală ale CM- 
1990, informează AFP.

„M-au acuzat că sunt un 
mincinos, dar eu nu am min
țit niciodată. Nu i-am oferit 
eu apă lui Branco. în acea zi, 
Brazilia a avut 20 de ocazii pe 
care le-a ratat. Nu este vina 
mea că brazilienii au fost eli
minați (n.r - Argentina a câș
tigat cu scorul de 1 - 0)”, a de
clarat Maradona, în timpul 
unei emisiuni la un post de

Diego Armando Maradona se află in Buenos Aires, 

televiziune din Argentina. în 
data de 16 decembrie 2004, la 
același post de televiziune, 
fostul căpitan al naționalei 
Argentinei a confirmat zvonu
rile potrivit cărora in sticla 
de apă destinată jucătorilor 
brazilieni a fost introdus un 
somnifer, în timpul partidei

Argentina - Brazilia de la Cu
pa Mondială din Italia. Bra
zilianul Branco a confirmat 
atunci incidentul și a recu
noscut că a avut halucinații 
în timpul meciului. El a soli
citat sancțiuni împotriva cea 
lor care se fac vinovați de 
acest lucru. însă, aceste decla-

rații au fost dezmințite de se
lecționerul din acea vreme al, 
Argentinei, Carlos Bilardo, 
de președintele Federației Artr 
gentiniene de Fotbal (AFA), 
Julio Grondona.

Pe de altă parte, Maradona 
a declarat că are unele îndo
ieli privind autenticitatea 
controlului antidoping, în ur
ma căruia a fost depistat pozi
tiv cu efedrină, după meciul 
Argentina-Nigeria, scor 2 - 1, 
de la Cupa Mondială din Sta
tele Unite din 1994, lucru care 
s-a soldat cu excluderea sa 
din competiție. „Când noi am 
câștigat meciul cu Nigeria 
toată lumea a spus că Argen
tina este o echipă de bătut. 
Acest lucru venea de la bra
zilieni Era ultima Cupă Mon
dială a. lui Joao Havelange 
(n.r. - președintele brazilian 

i al FIFA în perioada 1974 - 
1998) și el nu câștigase ni- 

a spus Maradona.

Mike Tyson nu renunță la box
■ Fostul campion ame
rican de la categoria 
grea a început pregăti
rile cu un nou antrenor.

89-m
-97.174

■f

Denver -

111 - 118

931.103

Melbourne (MF) - Fostul 
campion mondial la categoria 
grea, americanul Mike Tyson 
și-a angajat un nou antrenor, 
în persoana australianului 
Jeff Fenech, care a cucerit, 
de-a lungul carierei, trei ti
tluri mondiale la trei catego
rii diferite, informează AFP.

Fenech a afirmat într-un 
interviu acordat unui canal 
australian de televiziune, că 
Mike Tyson i-a cerut să-l aju
te să-și relanseze cariera, du
pă ce cei doi s-au antrenat 
cinci zile în Statele Unite. 
„Sunt un mare prieten al lui

Mike și va fi o plăcere pentru 
mine să-l ajut să-și recupereze 
locul pe care-1 merită”, a de- 
w.......................

Ar 6 bine și pentru boxul 
australian, ar fi bine și pentru 
Australia, ca oamenii să-l întâl
nească. Adevăratul Mike Tyson 

este un domn.

Jeff Fenech

• .........-.........   W
clarat Fenech. Jeff Fenech a 
renunțat la box în 1996. în 
întreaga sa carieră, pugilistul 
australian a câștigat trei ti
tluri mondiale la trei cate
gorii diferite, în 1985, 1987, 
1988, la versiunile IBF și 
WBC. Fenech dorește ca Ty
son să se instaleze în Austra
lia, pentru a-și creea o imagi
ne publică favorabilă: „Cred

că ar fi cel mai bine pentru 
el să se îndepărteze de Statele 
Unite. Ar fi bine și pentru 
boxul australian, ar fi bine și 
pentru Australia, ca oamenii 
să-l întâlnească. Adevăratul 
Mike Tyson este un domn", 
a mai spus Jeff Fenech.

Fenech a lucrat ca asistent 
al lui Freddie Roache, an
trenorul lui Tyson, înainte de 
ultimul meci al americanului 
care a fost învins prin KO In 
repriza a patra de britanicul 
Danny Williams, pe data de 30 
iulie 2004, la Louisville (Ken
tucky). Tyson, care are în pal
mares 50 victorii, din care 44 
prin KO, și 5 înfrîngeri, trece 
în prezent prin dificultăți 
financiare, având datorii esti
mate la mai mult de 40 de mi
lioane de dolari.

$

Jucători noi
Alba Iulia (MF) - Jucă

torii sârbi Petar Bazici și^ 
Nenad Pavlovici au sen* 
nat contracte cu echipă ’’ 
Apulum Alba Iulia, deși 
aveau oferte tentante d? 
la formații din Brunei și 
Finlanda. „Eu am >rin 
o propunere din Brunei și 
aveam cumpărate chiar și 
biletele de avion, în valo» 
re de 2.200 de euro, dar 
am refuzat oferta pentru 
că am venit la Alba Iulia 
să ajut echipa să se sal
veze de la retrogradare”, 
a afirmat Petar Bazici, 
atacantul care a împlinit, 
miercuri, 28 de ani, La rân
dul său, stoperul Nenad 
Pavlovici a precizat că ar 
putea juca în Finlanda.

.1

Basma curată
Mancheter (MF) - Căpitanul 

echipei Manchester United, 
Roy Keane, a fost absolvit de 
acuzațiile de agresiune și tul
burarea ordinii publice, după 
ce victima acestuia a recunos
cut în timpul procesului că a 
mințit, informează AFP. „Sunt 
mulțumit că s-a făcut lumină 
în acest caz”, a precizat inter
naționalul irlandez.

Roy Keane, în vârstă de 33 
de ani, a fost acuzat că a agre
sat un adolescent în vârstă de > 
16 ani, pe data de 4 septem
brie 2004. Potrivit datelor fur
nizate de poliție la momentul 
respectiv, incidentul s-a petre
cut în momentul în care Kea
ne își plimba câinele în apro
pierea casei sale, fotbalistul 
având o altercație cu adolescen
tul din motive necunoscute. Keane a scăpat

Amariei
Oradea (MF) ■ Handbalista 

Carmen Amariei Lungu va 
juca doar în primele două 
meciuri amicale din cele trei 
programate între naționalele 
României și Poloniei, pe 4, 5, 
respectiv 6 martie, la Oradea.

„Trebuie să mă întorc du
minică în Danemarca, pentru 
că în 9 martie jucăm în cam
pionat, iar în 12, în sferturile 
Ligii Campionilor. Este im
portantă naționala, dar și 
echipa de club, mai ales că ju
căm și în Liga Campionilor”, 
a declarat handbalista clujea
nă, legitimată la formația da
neză Slagelse DT. Slagelse va 
întâlni, pe 9 martie, pe teren 
popriu, formația TMS, într-un 
meci contând pentru liga 
daneză, iar sâmbătă, 12 mar
tie,, va evolua, în deplasare,

cu Orsan Elda Prestigio, în 
partida tur din sferturile Ligii 
Campionilor. Carmen Ama

riei Lungu, în 
vârstă de 26 
de ani, a pre
cizat că, îna
inte de a se pre
zente la echi
pa națională, 
a stat o zi 
acasă, la Cluj-Carmen Amariei

Napoca. „Doream s-o felicit pe 
sora mea, Anca, de ziua ei, 
care este pe 1 martie. DaT n-am 
avut prea mult noroc, pentru 
că a fost convocată și ea la 
lotul național, dar cel de tine
ret”, a spus Carmen. Anca 
Amariei evoluează la Univer
sitatea Cluj, echipa de senioa
re la care s-a lansat și Car
men, în urmă cu 10 ani.

•>
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• Final de
2 Simeria și grădinița aferentă s-a finalizat 
proiectul educațional „Educație AȘA" desti
nat părinților elevilor și preșcolarilor care 
frecventează cursurile acestor unități școlare. 
prolectul a fost coordonat de înv. Maria 
Tomodan și ed. Mariana Muntean care au 
fost foarte mulțumite de numărul partici- 
panțllor. (S.B.)

Centru se derulează un nou

• Nl&rțișeare pentru automobiliste. Filiala
Automobil Clubul Român Hunedoara a 

t hotărât, pentru a marca sărbătoarea
„Mărțișorului" și „Ziua Femeii", să acorde în 
perioada 1 - 8 martie 2005 reduceri atrac- 

îț, five de tarife. De acestea pot beneficia doar 
doamnele și domnișoarele care vor să devină 
membre ACR sau care vor să urmeze 
cursurile Școlii de Șoferi prin ACR. (S.B.)

Interculturaiitate România - 
Pakistan la Deva

Deva (S.B.) - Manifestarea a cărei 
inițiator este Asociația Culturală „Emia”- 
Deva, ce are ca scop apropierea în domeniul 
culturii - în special al literaturii, se 
derulează în perioada 3-5 martie 2005 și 
îl are ca invitat de onoare pe scriitorul pa
kistanez Saeed Ahmad. Scriitorul a lansat 
în vara anului 2004, la Deva, un volum de 
sufisme, editat de Editura „Emia”. Progra
mul manifestării cuprinde o lansare și o 
expoziție de carte, ce vor fi susținute în 
amfiteatrul Grupului Școlar de Artă și 

'^Meserii „Ion Mincu”- Deva (astăzi, ora 
cgfl2.00), o lansare de carte și cea a revistei 

„Semne” la Colegiul Național „Aurel 
Vlaicu”- Orăștie (vineri, ora 17.00). Sâmbătă, 
acțiunea de la Orăștie se va repeta și pen
tru deveni. Ea va avea loc la Galeriile de 
Artă „Forma”, ora 15.00. Toate aceste ma
nifestări dedicate cărții românești și celei 
pakistaneze vor fi prezentate de scriitorii 
Radu Ciobanu, Aurelian Sârbu, Gabriel Pe
trie, Paulina Popa și Alexandrina Păuceanu.

■ Centrul "Casa 
Alexandra" sprijină 
copiii din județ aflați 
in situații de risc.
SaMDA Bocawiciu______________

onumedlaxd

Deva - Un astfel de centru 
destinat copiilor maltratați 
sau cu risc de maltratare este, 
conform celor afirmate de dir. 
ex. Lenuța Angalita, “util și 
pentru părinții și familiile 
acestor copii, care benefici
ază, în cadrul unui nou pro
gram al nostru, de grupuri de 
suport, de servicii de con
siliere socială, psihologică.”

Peste 100 de copii au bene
ficiat, până în luna decem
brie, de servicii specifice 
acordate de “Casa Alexan
dra”. începând din 2005, la

Taximetnștii hunedoreni au 
protestat în fata primăriei

Hunedoara (M.T.) - Traficul 
rutier din fața Primăriei 
Hunedoara a fost marți seara 
blocat de 30 de taximetriști. 
Aceștia au fost nemulțumiți 
de faptul că pe mai multe 
străzi din oraș se circulă cu 
dificultate din cauza zăpezii 
bătătorite și a gheții. în jurul 
orei 20.30 a început protestul 
care după ce primarul Nico- 

- lae -Schiau șî-polifișt^ su 
intervenit, a fost înăbușit, iar 
traficul rutier a fost reluat. 
Primarul a vrut să vadă care 
sunt străzile cu probleme și a

Telecomunicații și lucrări publice, din 
Hunedoara, beneficiază de câteva zile de 
o modernă sală de fitneșs, amenajată din 
fonduri extrabugetare și cu mână de lucru 
proprie. (Foto: Traian Mânu)

Polițiștii vă recomandă...

Profesorii și elevii Grupului Școlar de

Serbările Zăpezii- a treia ediție
Lupeni (R.I.) - Stațiunea Straja găzduiește 

în perioada 12-13 martie a.c. „Serbările 
Zăpezii”. Organizatorii sunt în plină febră 
a pregătirilor pentru această manifestare 
sportivă. Această a treia ediție va debuta 
sâmbătă, 12 martie, cu un concurs de schi, 
pe grupe de vârstă, și continuă duminică cu 
concursuri distractive. Consiliul Local 
Lupeni a alocat o sumă de 200 de milioane 
acestei manifestări.

Deva (M.T.) - Datorită 
nenumăratelor accidente 
produse în ultima perioadă 
și a condițiilor meteo nefa
vorabile, polițiștii de la ser
viciul rutier, recomandă 
tuturor conducătorilor auto 
să evite pe cât posibil să 
plece la drum cu autotu
rismul neechipat cores
punzător. „înainte de a ple
ca cu mașina să verifice 

proiect, prezentat recent pre
sei, finanțat în cadrul pro
gramului Enfance Roumanie 
de către Federația Organi
zațiilor Neguvernamentale 
pentru Protecția Copilului, 
Ministerul de Externe al 
Franței și Comitetul PECO.

Program special
Noul proiect urmărește 

două direcții: pe de o parte, 
prevenirea și combaterea 
fenomenului maltratării 
copilului prin extinderea ser
viciilor destinate acestuia, 
familiei din care face parte, și 
pe de altă parte atragerea 
atenției comunității asupra 
acestui fenomen.

La “Casa Alexandra”, con
form noului proiect au fost 
extinse serviciile. Destinate 

plecat împreună cu câțiva 
taximetriști folosind mașina 
Primăriei.

„S-a intervenit cu nisip și 
sare, inclusiv pe străzile 
lăturalnice, dar sarea nu și-a 
făcut efectul din cauza tem
peraturilor extrem de scăzute. 
La intersecții, unde au apărut 
denivelări periculoase de 
gheață și zăpadă bătătorită, e 
tete* devăr ericu sfiraaS 
primarul. A fost, cerut spri
jinul DJD astfel îneât partea 
carosabilă a străzilor să fie 
curățată.

sistemul de rulare, de deza- 
burire, starea pneurilor și 
alimentarea cu combustibil. 
Să nu lipsească lanțurile, 
lopățica și săculețul cu 
nisip. Să faciliteze inter
venția echipajelor de desză
pezire și să sesizeze orice 
fenomen natural care pune 
în pericol siguranța circu
lației”, declară inspector 
principal, Cristian Popșor.

Copiii cu risc de maltratare sunt jutați (Foto: Traian Mânu)

unui număr de 20 de copii, cu 
vârste cuprinse între 6 și 12 
ani, selectați din proximitatea 
locației centrului și pentru 
încă 10 copii, cazuri referite 
de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului, serviciile din 
cadrul proiectului sunt în 
derulare.

• Ai Intre 18 ți 25 de ani? Vrei să 
fii remarcată de cei din jur? Fii 
starul de pe coperta Jurnal TV. 
Nu rata nici o ediție de vineri a 
cotidianului Cuvântul liber) 
pentru a primi suplimentul TV 
gratuit.

• între 4 martie $1 8 aprilie, vei 
descoperi In Jurnal TV câte un 
talon. Pe fiecare trebuie să 11 
decupezi și să fi păstrezi.

• Trimite, Împreună cu datele ta
le, cel puțin patru din cele șase 
taloane pe adresa redacției: 
Deva, 22 Decembrie, 37Â, parter, 
cod 330166 sau la OP 1, CP 3.

Copiii participă de două ori 
pe săptămână, timp de 5 ore 
pe zi la activități edu
caționale, ergoterapie, melo- 
terapie și servicii de alimen
tație. Toate acestea se 
derulează sub stricta 
supraveghere â unui perso
nal specializat și după norme 
occidentale.

• Nu uita să pui in plic două din
tre cele mai reușite fotografii 
ale tale, prin care ne poți 
demonstra că pop deveni vedeta 
Jurnal TV. Plicurile nu pot fi 
trimise mai târziu de 20 aprilie, 
data poștei.

• Câștigătoarea acestui concurs 
va apărea, in a doua săptămână 
din luna mai, pe coperta Jurnal 
TV. Un lot: rezervat, până acum, 
numai vedetelor de la Holly
wood. O ședință foto profesio
nistă va garanta succesul tău pe 
cOperta suplimentului TV. Iar 
câștigătoarea va fi răsplătită, in 
plus, și cu un premiu surpriză.
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• Amenzi. în ultimele 24 de ore, echipe ale 
poliției hunedorene au desfășurat mai multe 
acțiuni pe linie de circulație și ordine pu
blică. în urma acestora au fost constatate 
198 de încălcări ale diferitelor acte norma
tive, sancționate cu amenzi în valoare totală 
de 126 milioane lei. (M.T.)

• încântarea ochiului și sufletelor. Pic
torul amator loan Ratz, membru al unui cerc 
de artiști amatori al Casei de Cultură din 
Brad expune, în perioada 4-11 martie 
2005, la instituția culturală brădeană o serie 
de lucrări de pictură și grafită. Expoziția 
este dedicată Zilei de 8 Martie, Ziua Inter
națională a Femeii. (S.B.)

finlandezi în vizita la Deva
Deva (S.B.) - O delegație formată din: Pen-

nti Komi (primar) și Hannu Tsupari 
(viceprimar) din Imatra - Finlanda, însoțiți

Pennti Komi

de Paisz Jozsef (primar) și o 
parte a consilierilor din 
Szigetvar - Ungaria - se, află 
în vizită la Deva. Cele două 
localități înfrățite între ele 
(Szigetvar este înfrățită și cu 
Deva) au ca scop al vizitei 
crearea unei relații de pri

etenie între cele două localități din Româ
nia si Finlanda, pe baza căreia să se 
efectueze diferite schimburi de experiență. 
(S.B.)

■ în urma primului 
concurs, nici unul din- 
tre candidați nu a fost 
admis.
Sanda Bocaniciu

Deva ■ Examinarea a avut 
loc ta data de 14 ianuarie a.c., 
numărul candidaților a fost 
de trai: Mihai Panaitescu - 
actualul director interimar, 
Dan Cîmpean - director lițe- 
rar-artistic al instituției, și 
regizorul teatrului devean, 
Boris Mellnti. Rezultatele au 
fost făcute publice, prin 
afișare In holul Consiliului 
Local Deva, însă nici unul 
dintre candidați nu au 
obținut nota cțe trecere, 7. 
Actul n

A fost organizat un al doi
lea concurs, ce s-a derulat 
ieri, la Primăria Deva, la care
și-au depus dosarele tot trei
candidați: Mihai Panaitescu, străine acceptate în concurs și 

- s-au modificat cerințele pen-Dan Cîmpean și Zoltan Adri
an Turi. Boris Melinti a re
nunțat în urma tevaturii care 
s-a produs pe acest subiect, 
din inițiativa lui D.Câmpean 
care susține mușamalizarea

Candidați! care au participat Ieri la concurs. (Foto: Sandi Bocanki^

rințe de presă, prezentând di
verse probe argumentate și 
susținute prin articole diverse 
de legi. Deci postul liber âe di
rector la Teatrul de Revistă 
Deva a creat un scandal în ca
re se regăsesc acuzatori și 
tavinuiți.
Surpriza “spectacoluluF

Concursul pentru post a ur
mat și ieri același traseu ca și 
cel anterior. Au existat doar 
unele mici modificări la: - 
condițiile de participare - un
de în locul proiectului cultu
ral s-a cerut prezentarea unui 
proiect managerial; • s-a spe- 
W..... •........................

Am depus contestație asupra 
derulării concursului și am recla
mat iavnritismele evidente Scote 
de viceprimarui loan Inișconi pri
etenului său. (MPanaitescu n.r.) 

Dan CImnan

• ................ .—-w
cificat exact care sunt limbile 

tru cunoștințele de PC.
Cea mai mare surpriză a 

fost absența de la concurs a 
lui Dan Cîmpean. întrebându-
1 pe acesta care a fost

de Revistă

motivul, a specificat că: “Am 
vrut să particip ca ziarist, la 
un ziar pe care viceprimarui 
nu-1 cunoaște, din câte am 
aflat, observator la concursul 
de astăzi, dar am fost alun
gat!” (D.Cîmpean).
Inișconi intră in scenă

O dezvăluire a celui incri
minat în această poveste scan
daloasă, viceprimarui loan 
Inișconi, făcută în exelusivi- 
tarte publicației noastre, este 
faptul că: „am descoperit do
cumente care nici măcar nu-i 

dau dreptul lui D. Cîmpean să 
participe la un astfel de con
curs, pentru un post ce cerg 
studii superioare, pentru că 
acesta a absolvit ziaristica la 
„Ștefan Gheorghiu”. Despre 
publicația lâ care serje și din 
partea căreia nici nu a 
prezentat o acreditare pentru 
a participa ca observator la 
concursul de astăzi (ieri n.r.), 
nici măcar nu am auzit! Am 
avut deci doi candidați și în 
curând sper că vom avea 
director Ia Teatrul de Revistă 
Deva!”

Consiliul de Administrate d SC Fam* atica Remedia SA Dara, cu sediul social b Dara, Str. Dorobanților, nr. 43, jud Hune
doara, convoacă ADUNAREA * KDINARĂA ‘ 4 » 1 in I» 21 martie 2005, oro 12.00, la ««fiul social
ol sodelâfii, pentru loji acționarii ! trafi la Registrul Rom^'-Adorările rpW la dWdziei de 7mari 20u 5, cu utmfltoareo

ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea ți aprobarea Raportului de gestiune al adminiitotariior, CMfei de cenzori ți Raportul auditorului financiar 

pentru anul 2004.
2. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2004, a cortului deJaraBt fi pierdeți, repartizarea profilului.
3. Aprobaea Bugetului de venituri p cheltuieli pentru anul 2005 ți a Programuke de investiții pe anul 2005.
4. Completarea Gxnisiei de cenzori.
Ș. Diverse.
b cazul h are la dota de 21 martie 2005 nu se îndeplinește cvorumul prevăzut de Ițge pentru prima convocare, I 

Generefc Lra se conroacâ pențru data de 22 martie 2005, îi jo sas parii ți cuoaseațiordine de
Informații suplimentare se pot^iitela‘se™l “-“!‘t” —

Afbnarea

- • r

Z-

SHML EXJM ML DEVA 
Complex Cammctal Central
Tel: 230.630,233.170. 233.180, Fax: 224.660, 

www.slmal.ra,slmal0smart.ro
MobMet da apartament, Tapițerii, Camei» de 

Mobilier de birou, tineret
uși PORTA

Consiliul de administrație al S.C FORICON SA. Deva 
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

societății pentru date de 34 martie 2005, ara W?
Adunarea generali se va țbw la sediul societății din municipiul DEVA 

ttr .Dorobanți, nrJț jud. Huneteen țiva avea unaMoana ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea țl aprobarea reportului Consiliului do admintetNție 

privind gestionarea societății In perioada 01.01.2004-31.12.2004.
2. Raport al Comisiei de cenzori privind activitatea economico-flnanciari pentru 

anul 2004
3. Prezentarea, dezbaterea ți aprobarea bilanțului contabil ți al contului de 

profit ți pierderi aferente exercițiului financiar al anului 2004
4. Aprobarea bugetului de venituri ți cheltuieli pe anul 2005
5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2005
6. Stabilirea retribuției directorului general ți a indemnizației lunare a membrilor 

Consiliului de administrație ți ai Comisiei de cenzori
7. Aprobarea structurii organizatorice a sodetițR pentru anul 2005
8. Alte probleme de competența adunării generale.

Consiliul de Administrație al . 
S.C. REAL 2003 S.A Deva

120/1295/ 2003, CUI: R1709788, convoacă Adunarea Senara» Ordinară a Ac- î 
ționarflor. In data de 24.032005, la ora 10,00, la sediul societății sfln Deva, te-iu 

Dscebat, bU, parter, cu următoarea ordine de zi: i
1. Analiza țl aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație . 
pentru anul 2004.
2. Analiza ți aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2004.
3. Prezentarea ți aprobarea bilanțului contabil țl a contului de profit ți pierderi
pe anul 2004. • ț
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al 
amdui2004.
5. Aprobarea Bugetului de venituri ți cheltuieli pe anul 2005. W|

. * 6. Aprobare --------j-5 * - -
anul 2005
7. Diverse.

în cazul in care nu se iirtrunețte cvorumul stabilit de Actul constitutiv, A.G.0 A. 
se va desfățura In data de 25.032005, in acelați loc ți la aceeași oră. t

La A.G.O.A. pot participa toți acționarii existenți la 28.02.2005, personal sau ' 
prin alți acționări, In baza unei procuri speciale. i

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel.0254/232229.

programului do Investiții ți reparații la spațiile proprietate pe

f /

?

*

Primăria Comunei 
Luncoiu de Jos

jud. Hunedoara, anunță scoaterea la licitație pu
blică a activității de „Colectare, transport, neu
tralizare reziduri menajere și industriale cu grad 
scăzut de periculozitate” din satele aparținătoare. 
Licitația va avea loc în data de 23.03.2005, ora 10.00.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul 
Primăriei Luncoiu de Jos. Informații la tel. 
0254/684610.

Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului - Hunedoara

cu sediul în Deva, b-dul I. Manlu, nr. 18, tel. 0264/233341, 
fax 0254/234384, organizează CONCURS tn 17 martie 2005, 

pentru ocuparea următoarelor posturi, astfel:
- Apartamente de primire in regim de uqpnțfi - Vatos Jiului

INSPECTOR DE SPECIALITATE (asistent social) - 3 porturi (Lupani, 
Putroșa nl, Lupenl țl Petroșani) 
condlțfl: studii superioare ds specialitate 
PSIHOLOG -1 port (Lupenl șl Petroșani) 
condiții: studii superioare de specialitate 
RERERENT (educator spaeMiat) -1 post (Lupenl p 
condiții: studii medR

- Apartamente familiale - Valea Jiului
RERERENT (educator spectatori) -1 port (Petrila) 
oondlțlli studii medii
REFERENT (educator specializat) - 1 port (Vulcan) 
contHțll: studti mertl

- Centrul de zi „Suflețel" - Petroșani
INSPECTOR DE SPECIALITATE (aetetent social) - 1 port 
condiții: stwfll superioare de specialitate

Dosarele se vor depune până la data de 16 martie 2006, la 
D.G.AXP.C. Hunedoara - Deva, bdrt I. Manlu, nr. 18.
Relații la Serviciul

1

r

S

SC SKYROM SRL
angajează. CUSATOARE 

la mașini de cusut încălțăminte specială tip sport. 
Cerințe: cusătoaie cu experiență sau cel puțin cunoștințe minime 
cusut pentru uz personal, in vederea formării, la cerințele societății.

INTERVIU: VINERI 4 Martie 2005, la sediul aocfclății 
Depozitelor nr. 17.
Tef:0254/227783.

dia Deva, Str.

___

GRUPUL ȘCOLAR 
„GRIGORE MOISIL" DEVA 

Este autorizat să organizeze cur
suri de calificare pentru adulțl în mese
ria: ’Lucrător în comerț".

Cursurite încep în 15 martie șl au 
o durată de 12 săptămâni.

înscrierile se fac începând cu 
07.03.2005, la secretariatul școlii.

Se pot înscrie absolvenți cu studii 
elementare, generale și medii.

Relații la telefoanele: 221280; 
221206.

CONSUM LOCAL AL
TOMEȘT1 

fac

HIVâOHl ^der PubUcana de ziare și servicii interne* In«Vinilin vestul Austriei, ta nord-estul Ungariei, cât și ta judri^Bihor,
L'DCn Timiș, Caraș-Severm. Hunedoara și Satu Mare mi

caută pentru dezvoltarea echipei ta 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

VÂNZĂTORI AMBULANȚI"
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?,*ț
Cerințe:
• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.
UWwHlli

• salariu fix + eomisiori;
• atmosferă de lucru deschisă alăhiri de tm <
• un loc de muncă moderr ai «teur

echipament. ,
Dacă oferte *»«•<•« v-a trezit interesul, 
MHitacta" "a adresa: Redacta zmruliu euvăhtul Iffier, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 Aj parter sau la tel. 211275. 
Persoană de contact: Sorina Sârmai, tel. 
0788/275878, 
e-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

JURNAL <

slmal0smart.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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2 camere decomandate, parchet, 
gresie, faianță, zona Lido, etaj 7/8 trei balcoane. 
Exclus-intermediari, preț 31000 euro. Tel. 0741- 
154394 sau 227610.
• apartament 2 camere parter, îmbunătățiri, 
contorizat mobilat, Al. Armatei, ocupabil 
imediat, preț 7» milioane lei, negociabil. Tel. 
215264.

în comuna Balșa, sat Vălișoara sau 
schimb cu apartament 2 camere în Deva Casa 
are arca 5 ha pământ cu pomi, cazan țuică 
• vând cană la Tâmpa construcție modestă, cu 
deschidere 30 m. apă, gaz, ST 1450 mp, 12 500 
euro, negociabil, tel. 0745-163445.

• aportamont 2camere semidecomandat zona 
Astoria parter, marmură, gresie, faiaiță conto
rizat mobilat liber, 750 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0721/521378
• apartament 2 camere, decomandat 
termopan, faianță, gresie, parchet lamelar. ultra
modern. preț 950 milioane lei. TA 2612» 
07Z7/844590.
•apartament 2 camere, etaj 1, bl. 28 sc. 3, ap. 
45, Minerului. Deva acoperit cu tablă deco
mandat contorizat, negociabil. Tel. 
0723/933333.
• qurinment 2 camere, multiple îmbunătățiri, 
preț 950 milioane IA ultracentral, etaj 1. sau 
schimb cu apartament 3- camere.: TA 
0727/844590,2612» 262293.
■apartament ai centrală termică, faianță 
gresie, multiple îmbunătățiri, ultracentral, 
Simeria negociabil. Tel. 0744/9027», 2612»
• apartament doiiâ camere, în circuit etaj 3, 
zona liceelor, multiple îmbunătățiri, preț nego
ciabil. Fără agenții imobiliare. TA 220575.
• apartament două camere, semidecomandat 
amenajat contorizat etaj 2, ST. 54 mp, balcon, 
zona Miorița Preț 850 mit. negociabil, 0742- 
019418
• apartament 2 camere, Deva etaj 3, balcon 
închis, gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, 
preț 650 milioane lei. Tel. 215212

2, gresie, faianță, parchet, total contorizat zpnâ 
Gojdu, Deva Nu sunt agent Preț 9» mii lei, 
negociabil. M 0744-103035.
• urgent apartament 2 camere, 52 mp; balcon, 
centrală termică insiteoțfi sanitare noi parchet 
rașchetat apometre, zona Astoria preț 8» 
milioane lei. TA 0745/07965B.
• regent apertâimiit, 2 camere, etaj 1, zona 
Liceului Auto, amenajat frumos, bloc de 
cărămidă preț 750 milioane IA negociabil TeL

• casă 3 camere, anexe, curta grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șolmuș, Str. Boholtolui. Preț Infor
mativ 1^0.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631156,0788/19:774

In Deva Bd. 22 Decembne, 
etaj intermediar, două balcoane, ST. 54 mp, 
contorizat preț 850 mii. lei, tel. 0785-165703.

vând teren la ieșirea din Băile 
Felix, vizavi de USAOttJ 12 hectare cu 30m front 
stradal: 15£/m2, negociabil; Tel: 0727 332 685 (i) 
■ teren krinvâM s 500 mp, fs 20 m, la stradă 
utilități. curent electric, gaz, apă, zona 
Călugăreni, preț 35 euro/mp, negociabil. Tel. 
0723/797699.

, 2 camere, frumos amenajat, etaj

• teren asfravlan Geoagiu-Băi. Informații tel.
2165» 0746/3642» (19-22). \
• teren tabrefan 5000 mp, pentru construcție 
de casă acces la toate facilitățile, apă curent, 
gaz, 10 eura/mp, negociabil. Tel. 0741/6310»
• teren tatravlan 6500 mp, zona Zăvoi, toate 
fadlitâple, bun pentru construcție, preț 15 euro, 
negociabil. Tel. 0743/011772.negocrabîl.Tel............... ..
• teren tatmlM 700 mp, preț 15 euro/mp, 
lângă șosea, In Mintia posibilități racordare apă 
gaz, cablu Tel. 236464.

0721/815781.
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând 12M mp teren intravilan, grădină 20 x 60 
mp ta localitatea Toteștl - Hațeg, lângă școală 
12300 lei, mp, negociabil. Tel. 212272.
• vând MH0 mp teren pentru agricultură și 
6D00 mp teren petnru construcții sau agrl- 
cuftoră, ambele localitatea Totești - Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272.
• vând teren intravilan 6000 mp intersecția 

■ Almaș - COZta. Informații la tel. 0745/024318
• vtșdM* intravilan, pentru construcție casă 
ta SBimuș, la asfalt facilități gaz, curent la 
poarțăpreț8 euro/mp. Tel. 220269, după ora 18 
0740/0290»

• «M abiMI cu motor monofazic 12 P, cazan 
boiler 100 litri cu.3 țevi, pe temne/gaz. Tel. 
2635»

• vândcamton Flat,8tone,cu macara brațtele- 
SCOpIC roDataM, nefflfflwnctf ai, preț negOCiaDII, 
Tel. 229248 0722/772477.
• Vana BKHpaon complet sarcină ridicare 
25t Preț 40000.000 lei negociabil Tel: 
0740/374679 sau 0744836550 (i)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

3, AMD, prOceseor 850 MHZ, 
HDD, 30 G8 placă video GF 2, dă 64 MB, CD-ROM 
52 x, placă rețea, tastatură + mouse, preț 
6300.000, inf. latei. 0745-546362.
• vând Mattel mobil Motorola E 365, nou, 
oaranti» merăfoto.cok>r.Dret33miUoanelei. 
negociabil. Tei. 0727/773142. '

Calculatoare si acrișori 
(51)

• vAM! dkmt tractoare U 650 la preturi 
începând de la 25.000000 lei. Tel. 0788/02ffil0

• vând don utilaje, pluguri, discuri, 
semănători, cultivatoare, la pretori începând de 
la 10000.000 lel/bucată. Tei. 0788/029510.
• vând Ifran 204 D cu graifer șl motostlvfator
MFL 5 tone. Tel. O' 951
• vând moară de porumb, pe pietre, mărimea 
pietrei 36, stare foarte bună, preț negociabil. 
Tel.0258835128,0744-1752» 0254:216348
• vând tttetor U 650 cu remorcă 5 tone, bascu
lare laterală 200 milioane lei, negociabil. Tel. 
261961.

2 anvelope JR noi, pentru ARO sau tv, 
preț 3 milioane lei bucata, negociabil. Tel. 
0727/058309.

Electrocasnice (56)

Italia, modeme, ee 
culoare maro și gri 
0741/078785.

' • vând rochie de mireasă model deosebit, alb 
cu bleu mărimea 40 - 42 preț 2500.000 lei. Tel. 
0721/2486» 0723/779477. (
• vând agent haină lungă naturală, adusă din 
Anglia, doșată mărime 44 ■ 481, stare perfectă, 
2300.000 lei sau 100 dolari. Tel. 225578 

0744/934462.

• vând 2 litri deuel motor Arai Supertromc OW 
30, i sigilat, sub pretai de magazin. Tel, 
0723/779477.
• vând «toni discuri de frână ventilate, unset 
de plăcuțe frâne, semnaltutor stânga, fiaiă, 
toate noi, de Audi model 19» tel. 0723-779477.

• nM Mu de taiat beton cu motor acționat 
pe benzină preț bun. Tel. 0745-640725.

antichități, ceasuri de 
mână, universale, de aur, pendule cu greutăți, 
tablouri, mobilier vechi, bijuterii, porțelanuri, 
argintărie. TH 0746/412725.

Membrii Filialei Deva a Uniunii Naționale a 
Cadrelor Militare in Rezervă $i Retragere aauc un 
ultim omagiu celui care a fost

locotenent colonel (r) MĂRGĂRIT 
CONSTANTIN

Nu te vom uita, drag camarad!

• eter wre închiriere garaj, Deva cartier Micul 
DaHas, pretabil și pentru comerț. Tel. 
0723/7325» 212272

• vând mașină de cusut marca Kohler, seria 
1322661001,2505013, vechime de peste lin ani, 
perfecta funcționare, negociaDii. iei. 
0723/732560.212272.
• vând wgmt iadă frigorifică Arctic, 4 sertare, 
stare buna preț 1.700.000 lei, negociabil. Tel. 
0788750115.

Mnbfl er si interioare (4
• vând canapea extensibila, fotolii, măsuță 

.birou, mochetă mașină automată de spălat, 
aragaz 3 ochiuri, servantă boiler pe gaz, diverse. 
TeL 218084,0724/543048 074^936993.
• vând tans de mahon pentru mobM. Retați tel 
0742/228522, Deva.

P(ante și animale, 
agroalirnent ire (3/1

vând pâtaț de copil eu saltea+coșuleț pentru 
copil prețSaOOOteL TA 0721/9652» 

dormitor Fel kâ, stare bună preț

termică, negociatul Ta 002/5190»
• apartament 3 camere, boxă, ultracentral, 
Kogâlniceanu, centrală termică, termopane, 
parchet stejar nou, tapet, etaj4, acoperiș tablă, 
preț 13 midiei negociabil. Tel. 22600.

----   -- 1     , . - a-hlai - - a
• BpmHMK nWCanWftQeCOrtwN^CTCIto- 
rizat, 2 focuri, 2 balcoane, etaj L538 mp, zona G. 
Enescu. Peț i-400. mid. lei, tel. 228615.
•vând apartament 3 camere, zona Minerului, 
etaj 2, ocupabil imediat, recent renovat, 
contorizat Preț' 870 mii, negociabil. Tel. 0723- 
2514»
• vând irgant apartament 3 camera, decoman
date, superamenajat contorizat aer con
diționat ST 90 mp, 2 băi. balcon mare, etaj inter
mediar, zona Bălcescu, preț 33.000 euro, nego
ciabil. 0742-619418

comercial In Simeria. Tel. 220848

■jk 4 camere, zona pieței, semi
decomandat bloc acoperit, etaj 4, centrală 
termică, aer condiționat balcon închis, 39.000termică, aer condiționat — 
euro. TA 233473,0723-7123»

Vând case, vile (13)

două camere, decoman-
-4M-AT •- *— -â*— ■ ifa_n- ■mi1-** ■ IUWvr etaj ■ UiU i >
utitajpetermen lung, preț 150euro/lună TeL?

• tadMaz apartament 2 camere, decomandat, 
etaj 4, Zamfirescu, renovat, mobilat, utilat, 
contorizat, disponibil preț 120 euro, negociabil. 
Tel, 237374,073/267912,
■ ofer pare» Închiriat apartament, 2 camere, 
semidecomantert, mobfiât utifat ultramodern 
totul nou, occidental, zonă ultraceiMă preț 
300euro/lunăTel.0742/290024 ;
• ow ptareu închinat garsoniera, nor 
aragaz, frigider, zona Gojdu, preț 80 eura/fană 
Tel. 0742/290024
• ota- țm închiriere spațiu comercial fo mp, 
grup santar, zona piața centrală Deva, preț 1» 
euro. Tel. 0745/039628
• odicapre închiriere, în Deva, Spațiu comercial
ultracentral, 30 mp, in prezent ameriafatca sodiu 
finTjă. Tel. 0722/330084. ,-jț*
• tânără OHO, caut pentru închiriere pe 
termen lung garsonieră mobilată în Deva, TeL 
0721/055313.

• vând I tone grâu panificație, preț 6000 lei/kg, 
Chimindia nr. 110.
• vând cari» 2 tona IOOOQ lei/kg, țuică pnune
50 grade, 130.000 lei/litrul, vin roșu 203)00 
lei/litrul, cartofi sămânță IM---------------------------lei/litrul, cartofi sămânță 12000 lei/kg. un porc 
110 kg, 65 milioârielei. Tel. 0723/423739, Dobra.

• vând ttn producție 2004 și țuică prune, preț 
convenabil. Tel. 283422 0766/750920.

• vând town SOOO lei/kg șt fân 3000 lei/kg, 
negociabil, calitate foarte buni Tel. 236744.
• vând «rarofcâ și cartofi Kondor la 4D00 lei/kg. 
TA 0788/029510.
• vând vacă 45 ani, la a doua tătare, gu vițel, 
purcei Marele alb vârsta 11 săptămâni, oret la 
vedere. Relații MărtJnești, nr.

• prodKâtor da jucării din lemn, foarte multe 
modele, vând firmelor interesate sau-maga
zinelor de profil. Tel. 0742/228522 Deva.
• rrtnd baloane de diferite tipuri șl mărimi, artl- 
»»»»?*

■ vând cana damă Soia 150 euro și ceas mână 
Lohglnes, 200 euro, ambele cu aur electropla- 
cate, perfectă fandtonare, negociabil. TeL 
0723/7325», 212272.
• vând cans de buzunar din aur, Illinois, 
vechime peste 100 ani, perfectă funcționare, 700 
euro, negociabil. TeL 212272.0723/732560.
• vând vană fontă mare, 150x0,70x0», stare 
perfecta. TeL 233026

• societate caaadail situată în Deva, 
cartier Oituz, Al. Horfibr, execută lucrări de, 
întreținere șl reparații auto, tmfchigerte,' 
mecanic, electric. TA 0723/784787-

cu putere de muncă câștig nelimitat prerru. TA 
222902,0722/375315.

instrumente muzit

• oodotate comtnMâ arvajeoză hurihar . 
cu experiență de minimum 5 aii. CV-ufle Se ' 
depun la restaurant .oretJdenf din Deva, . 
Str. 22 Decembrie, nr. 1» Informații la teL , 
0722/Z38726.

Ortodoxă Română Brad 2 organizează 
licitație publică pentru vânzarea suprafeței de 
L20O mp teren, în data de 18032005, ora 12 
MomiătB tel, 611126.

• casă 2 corpuri Zam, construcție 19» teren 3 - 
4500 mp, preț 600 milioane lei negociabil. Tel. 
0721/5213»
• casă 7 încăperi, una la etaj, anexe, curte 2500 
mp, telefon, cablu, teren 12300 mp, comuna 
Urzica ■ Oiț, ari schjmb cu apartament 
garsonieră în Orăștie. TeL 242949.
• caaâ ai grădină 0,40 ha, în satul Șteia, comuna 
Tomești, județul Hunedoara. Tel. 22B372.
•casă mare cu gaz, anexe, curte, grădină de 
1250 mp, pomi vie, apă curent, telefon, în 
comuna Ciugud, Alba. Informații tel. 221328
• casă 4 camere decomandate, 2 băi, bucătărie, 
complet renovată teren 600 mp, ultracentral, 
Deva, str. M. Eminescu, nr. 81. TeL 229229, zilnic.
• caaă, anare, pământ 1 ha lângă casă Hondol 
125, Certeju de Sus, favorabil apicultorilor, fiind 
sub pădure de salcâm, preț 300 milioane lei. Tel. 
0742/3757»
• casâ. anexa, pământ 10 ari ți extravilan, 
lucemă Bârsâu, nr. 118 comuna Hărău. TeL 
0742/375788.
■ casă MdâaMa de Jos (Câian), 4 camere, 
bucătari >aie, grajd, fântână curte, preț nego
ciabil. Tel. 73CM68 0725/064489.
• vând casă în Deva sau schimb cu apartament 
2 ■ 3 camere, etaj 1, central plus diferență TeL 
0254/2157»
• vând casâ zonă centrală 5 camere, instalații 
noi termopan, garaj, grădină st 700 mp, 
pretabjlă și pentru societate sau birouri. Tel. 
215487.
• vând casă cu grădină 020 ha și dependințe, 
în satul Lunca - Băița, nr. 98, preț negociabil. 
Relații la adresă
• vând casă dependințe, cazan de țuică 5 ha 
pământ sau schimb Cu apartament 2 camere 
Deva, aparat de radio cu plkup, funcțional preț 
negociabil. Tel. 227149.
■ vând cad, în Deva, Str. Griviței, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară hol, baie, două curți, 
grădină ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
217212,23S10.
• vând casă teren și anexe, Btănișca, Str. Gării, 
nr. IO Informații Deva, tel. 2131»
• vând teren intravilan șoimuș, 40 ari. Tel. 
0721/752551.

32 ani, zodia r soresc sa cunosc 
doamnă cu vârsta apropiată pentru prietenie de 
lungă durată posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
Tel. 0743/864467.
• tânăr J5ani, zodia Vărsător, doresc să cunosc 
o persoană de vârstă apropiată pentru 
netenie, căsătorie. TeL 283333 acasă și servițiu 
283148(8-17).

215264.
• ata 5 .erestre duble cu ramă dublă contra 
produse agricole: morcovi, cartofi, mere Tel. 
216326.
• M ian închiriez jocuri electronice, distrac
tive Tel. 261911.

Prestări servicii (72)
• ihoHk na,-»» orice nivel de pregătire, 
In Hunedoara. Tel. 749057.
• moHtar la comandă din pal și lemn masiv, 
blnala uși și ferestre, debitare bușteni. Tel. 
0724/6421»

Auto românești (36)

MAR‘BOLO lCr IE MAR * i

Preț 40.000 lei Preț 50.000 Ici

Auto străine (37)

marca Robur, 21 loam, af 1990, 
motor Diesel, încălzire tip Siroeol, piese de 
schimb, preț negociabil, 170 milioane lei. Tel. 
261961.

• schimb casă construcție nouă, 
moșim, Simeria compusă din 2 dormitoare, 
living, bucătărie, 2 băi, scări interioar ermo- 
pane, parchet lamelar, cu apartament 2 camere 
Simeria diferență, 0727/844590.

• vând Dada 1310, af 19» preț acceptabil. Tel. 
0254/648620.
• vând Dada 1310, AF 1991 5 trepte, radio- 
casetofon, închidere centralizată, alarmă, stare 
foarte bună Preț negociabil. Tel. 229527,0723- 
687212
• vând Dada Logan full-option,3.000 km, asigu
rare Casco. Tel. 248748,0745/873243.
• vând Dada papuc și Dada Nova an fabricație 
1999, cu instalație GPL Tel.078^029510.
• vând Dada Solenza Scala fall optior
6000 euro, negociabil. Tel. 2215» 0722/9
• vând talon Dacia 1300, af 1982. RAR august 
2005. Tel. 0746/601338
■ vând Dada Logan fall-option, 3.000 km, asigu
rare Casco. Tel. 248748 0745/873243.

• vând Eaparo 1.5 DOHC, af 19» abs/ac, fall 
electric, alarmă 65.000 km, preț 4800 euro. Tei. 
0723/080903.
• vând Opel Astra Caravan 1,7 TDI, alb, 120.000 
km, climă multiple îmbunătățiri, CI, nerulat în 
țară Tel. 0724/188610.
• vând orice model de Ford, af 2001-2004 acord 
garanție 6 luni, pentru orice model. TeL 
0742/214971.
• vând duHă IVECO, 50 C13, Turbo Daily; AF 
2000, oglinzi electrice, încălzire, cric de remorcă 
alarmă închidere centralizată Preț 600 milioane 
lei. Tei. 0722-314123.
• vând toate modelele de Peugeot Acord, 6 luni 
garanție și discount 10%, af 2001 - 2005. TA 
0742/214971.

ANUNȚ
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Deva, b-dul Decebal, A D, parter. Informații 
fotei. 0721/165372

0740/953297.

local și interurban, cu camion 
ie util, 36 mc; dimensiuni de

240 x 240. Tel. 229611,
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• care de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Strajă 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, se 1» mp, toate utilitățile, 
pretabilă turism. Tel. 0723/3209» •

• chioșcul de ziare de lângă 
Comthn;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15:
• ehioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă ®Vrma.
• chioșcul de ziare de, lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

m preiau zilnic, intre orele 8 pi 14 la sediul redacției șl se vor publica In 
ritate a cotidianului nostru. Redacția nu Iți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
de mică publicitate.
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• Restricție. Actrița Halle 
Berry a obținut un ordin de 
restricție valabil trei ani împo
triva unui bărbat care i-ar ti 
trimis scrisori de amenințare.

Politicienii dorm puțin
Londra (MF) - Politicienii dorm mai 

puțin decât femeile care au bebeluși, arată 
un sondaj britanic, care subliniază că 
deficitul de somn afectează capacitatea de 
a gândi limpede și rațional.

Cercetătorii au comparat opt grupuri de 
persoane din categorii sociale și cu meserii 
diferite și au descoperit că un politician 
doarme 5,2 ore pe noapte, o proaspătă 
mămică 7,1 ore, un profesor 6 ore iar un 
îngrijitor 6,5 ore pe noapte.

Numai medicii de gardă dorm mai puțin 
decât politicienii - 4,5 ore pe noapte. Cel 
mai mult dorm juriștii, imul din cinci 
reușind să doarmă și câte zece ore pe 
noapte.

fatal totaliflMtfi 
de la pește | 
. Londra (MF) - Femeile J 
pare mănâncă mult peș- ț 
te în timpul sarcinii au i 
Wii mai- inteligenți.

. 'cetătorii din Bristol = 
au monitorizat 7.400 de i 
bebeluși născuți între | 
etnii 1991 și 1992 și dieta i 
mamelor lor în timpul ; 
- /cinii.

Se crede că dezvolta- î 
Hfip cerebrală a bebelu- j

tarile omega-2 și renega i 
B care se găsesc în pește.

Hilary Swank
(Foto: EPA)

la fast food

P I mdra (MF) - Bono, i 
solistul trupei U2, a i 
d ilarat că ar vrea ca la 
înmormântarea sa să î 
cânte Pavarotti „La Tra- i 
jviata” și Bob Dylan „De- i
ath Is Not The End". 
ț,Mi-ar plăcea să fiu i 
plâns și jelit.”

Bono descrie ceea ce 
nește el „funeralii de i 

vis” într-o carte intitu-

și care va apă- a 
rea în aprilie, |

Trupa U2 iar i| 
Kpe un ațj

eu în 28 j®

fa

Los Angelas (MF) - 
Hăwy tecRkpa 
sărbătorit victorii de 
la oscaturl, duminică 
seară, cu o masă cu 
prietenii la un fast 
food, transmite site- 
ul Ananova. 
Actrița In vârstă de 
30 ani, care a 
obținut un al doilea 
premiu al Academiei 
în cind ani, a mers la 
un fast food din Hol
lywood împreună cu 
prietenii și a coman
dat un burger uriaș, 
cartofi prăjiți și un 
suc. în timp ce mân
ca, statueta se afla 
pe masă.
In discursul de 
acceptare a premiu
lui, Swank a declarat 
că nu știe ce-a făcut 

ica să merite o 
asemenea onoare și 
că nu este decât a 
Ifată obișnuită care a 
iîndrăznit să viseze.Șan Diego.
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Londra (MF) - Regina Marii 
.Britanii a întâlnit patru din
tre cei mai mari chitariști en
glezi la o recepție de la Buck
ingham Palace și nu i-a recu
noscut, transmite Sky News.

Eric Clapton, Jimmy Page, 
Jeff Beck și Brian May se 
aflau printre cele 500 de cele
brități invitate la o recepție 
la palat care urma să omagi
eze industria muzicală brita
nică. Regina și-a demonstrat 
lacunele muzicale întrebân- 
du-i pe cei patru cu ce se ocupă.

Irian May, fost membru al 
trupei Queen, i-a reamintit că 
el a cântat imnul național pe 
acoperișul palatului la concer-

■ Apărarea i-a repro
șat că a abuzat de în
crederea lui lackson în 
cadrul documentarului

tulul, vorbind despise mai 
multe plângeri depuse împo
triva sa Ia Comisia britanică 
a Audiovizualului și retrase.

Potrivit procurorilor, filmul 
a însemnat un asemenea de- 
zastru pentru 'maginea cântă
rețului încât el a dec is.după 
difuzarea acestuia, să seches
treze familia băiatului la Nev- 
erland și să o scoată din țară.

Avocatul principal al apă
rării a respins însă acuzațiile 
de sechestrare, arătând că în 
perioada respectivă mama 
victimei a fost condusă pe 
cheltuiala cântărețului la un 
salon de frumusețe.

Apărarea a . mai subliniat 
că nu mu găsit probe gene
tice care să fl incrimineze pe 
MchaeL

Cupluri care nu știu 
cum apar copai

Manila (MF) - O treime din
tre cuplurile din Filipine nu 
știu că relațiile sexuale pot 
duce la apariția unei sarcini, 
potrivit unul oficial din Mi
nisterul Sănătății.

„Nu știu cum apare o sar
cină”, dar acest lucru nu îi 
împiedică să aibă copii; unii 
dintre ei în număr mare, a 
declarat Manuel Dayrit, după 
publicarea unui studiu reali
zat de minister în cadrul unei 
campanii de promovare a con
trolului nașterilor.

în Filipine, țară catolică în 
proporție de 80%, cei mai 
multi cred că bebelușii sunt 
un dar de la Dumnezeu. „Este 
un fenomen explicabil din 
punct de vedere cultural, pen
tru că oamenii nu vorbesc des
pre sex”, a spus ministrul, a- 
rătând că știința e adesea res
pinsă de valorile tradiționale.

dumneavoastră erați?!”, a 
exclamat regina.

Eric Glaptori a dorit să e- 
vite o situație la fel de jenan-

NOUl BMW Serie 3 e 
expus la a 75* ediție Ge- 

jnevh International Motor 
:d8h«w, «unt prezen

tate paste m ,de mărci 
din 30 da Citata wa)

Regina s-a întâlnit cu Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page și Bri
an May. (Foto: EPA)

tul rock de la Buckingham, 
care a dat startul festivităților 
cu ocazia sărbătoririi a 50 de 
ani de la încoronarea ei. „A,

te și s-a prezentat în timp ce 
i-a strâns mâna reginei. „Cân
tați de mult?”, l-a întrebat ea. 
„Trebuie să fie 46 le ani de a- 
cum”, a replicat Clapton, în 
vârste de 59 ani.

Îndemn pentru Hitler
Londra (MF) - Primul Lord Rothermere, 

străbunicul actualului proprietar al coti
dianului Daily Mail, i-a scris lui Hitler 
felicitându-1 pentru anexarea Cehoslovaciei 
și îndemnându-1 să invadeze cât mai cu
rând și România, scrie Daily Telegraph.

Serviciul secret britanic MI5 a intercep
tat în 1939 scrisoarea, dar nu a luat măsuri 
împotriva magnatului de presă, ale cărui 
simpatii politice erau deja cunocute.

■ DouS?9Blescoftpe vor 
fi îndreptate să opere
ze unde radio spre 
constelația Hidra

Tokyo (MF) - Două obser
vatoare nipone au ’început, 
marți, să caute semne de via
ță extraterestră folosind tele- 
scoape radio și optice, acesta

fiind primul program de acest 
gen susținut de Guvernul ja
ponez. Prevăzut să dureze 
cinci zile, proiectul se desfă
șoară simultan la observa
torul astronomic de la Nishi- 
Harima, din vestul țării, și la 
cel de la Mizusawa, în nord.
' Dacă în Japonia au mai e- 
xistat tentative de descoperire 
a vieții extraterestre, această

inițiativă e prima susținută 
de o organizație guvernamen
tală. potrivit cercetătorilor.

Observatorul de la Misuse 
wa încearcă să repereze undi 
radio cu ajutorul unui radio- 
telescop cu diametrul de 10 m, 
în timp ce cel de la Nishi-Ha- 
rima încearcă să detecteze lu
mina cu ajutorul unui tele
scop optic de 2 m.


