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■ Primele lucrări la 
tronsonul Șoimuș - 
Geoagiu ar trebui să 
înceapă în acest an.
Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@ipformmedla.ra

Deva - Primul tronson din 
autostrada București - Arad 
va fi construit începând din

acest an pe teritoriul județu
lui Hunedoara, a declarat ieri 
prefectul Cristian Vladu. 
Tronsonul va avea o lungime 
de 27 de kilometri și va cu
prinde distanța dintre locali
tățile Șoimuș și Geoagiu, 
finanțarea lucrărilor derulân- 
du-se prin Compania Naționa
lă de Drumuri și Autostrăzi.

„Ce ne ține în loc sunt achi
zițiile de teren. Unele loturi

este necesar să fie cumpărate 
de la persoanele fizice, altele 
de la primării, iar cele din 
proprietatea statului vor fi 
transferate. La ora actuală, 
reprezentanții firmei de avo- 
cați care se ocupă de acest o- 
biectiv poartă discuții cu pri
marii localităților pe raza că
rora va fi construită autostra
da, însă dacă totul decurge 
normal, la sfârșitul lui au

gust, începutul lui septem
brie, lucrările vor fi dema
rate”, a spus Vladu.

în plus, din primăvară vor 
intra în modernizare 250 de 
kilometri de drumuri națio
nale, din cei aproximativ 350 
de kilometri de asemenea 
drumuri câți are județul Hu
nedoara, și, potrivit Consiliu
lui Județean, 500 de kilometri 
de drumuri județene, /p.6

Drum județean deblocat
Deva (C.P.) - Drumul județean care asigu

ră accesul spre localitatea Poiana Răchițelii 
a fost redeschis circulației aseară. Locuitorii 
satului au rămas timp de patru zile blocați 
in zăpada care, din cauza viscolului, atin
gea și trei metri înălțime. Pe restul drumu
rilor județene se circulă în condiții de iarnă.

Aeroport charter la Deva
Deva (D.I.) - Autoritățile județene au 

declarat recent că se poartă tratative pen
tru încheierea unui parteneriat public-pri- 
vat cu investitori din Italia, Turcia și Aus
tria. Se dorește amenajarea aerodromului 
de la Săulești și modernizarea clădirilor 
aferente acestuia, pentru a putea fi utilizat 
de curse charter. „Avem nevoie de acest 
aeroport, iar condițiile existente la Săulești 
sunt propice. Nici nu ne putem imagina ce 
se va întâmpla în județ, din punct de vedere 
investițional, după realizarea acestui obiec
tiv”, a afirmat prefectul Cristian Vladu.
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■ Prefectul acuză 
modul în care se face 
transportul pe ruta 
Deva - Hunedoara.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedla.ro

Deva - Cristian Vladu, pre
fectul județului, a prezentat 
ieri concluziile unei acțiuni 
desfășurate cu Autoritatea Ru
tieră Română, OPC și Poliție, 
în urma unor sesizări primite 
la Prefectură, echipa de con

trol a constatat numeroase 
nereguli pe mijloacele de 
transport de pe linia Deva - 
Hunedoara, în special faptul 
că erau neîncălzite, supraa
glomerate, călătorilor nu li s- 
au eliberat bilete, documentele 
de transport nu erau comple
tate etc.

„Este incredibil ce se în
tâmplă. Autobuzele respective 
sunt de pe vremea răposa
tului. S-a ajuns în această si
tuație deoarece, în momentul 
în care se organiza o licitație, 
cei care mai deținuseră ruta

respectivă obțineau, din acest 
motiv, un punctaj foarte mare. 
Metodologia de participare la 
licitație însă s-a schimbat. 
Punctajul maxim îl vor obține 
cei care au mașini nu mai 
vechi de 5 ani; jumătate din 
respectivul punctaj îl vor avea 
cei care au mijloace de tran
sport între 5 și 10 ani, iar cei 
cu mașini mai vechi de 10 ani 
nu vor primi nici un punct. 
Dar acest lucru după 1 iulie, 
pentru că mai repede nu ne 
permite legea”, a declarat pre
fectul.

Interes finlandez
Deva (D.I.) - Vizita la 

Deva a delegației din ora
șul finlandez Imatra s-a 
încheiat cu stabilirea u- 
nor contacte în domeni
ul economic. Finlandezii 
s-au arătat interesați de 
construirea unei fabrici 
de hârtie, precum și de 
marmura hunedoreană, 
din care au luat mostre 
pentru a stabili dacă re
zistă la temperaturi foar
te scăzute.

Numărul de sportivi legitimați
sportivilor legitimați a scăzut considerabil In ultimii 

jn isunoandîn 2002 la jumStste față de 1993, și ia mai 
rx pe o treime față de 1995 Aceeași tendință s-a 
Srregrsîrat 51 la numărul secțiilor sportive afiliate.

Cjorti fcer. sasa Direcția Județeană de StatEtstică Hunedoara

Nu vrea la Cultură...!
Deva (S.B.) - Ieri, la Prefec

tura județului Hunedoara, în 
cadrul conferinței de presă 
săptămânale, susținută de pre
fectul Cristian Vladu, acesta a 
afirmat că în funcția de direc
tor al Direcției pentru Cul
tură, Culte și Patrimoniu Cul
tural Național Hunedoara este 
preferat Simion Molnar, fos
tul subprefect al județului. 
Afirmația a fost susținută pe 
motivul că Simion Molnar es
te susținut de organizațiile ju
dețene ale partidelor politice 
aflate la guvernare și că este 
o persoană întotdeauna pre

zentă la manifestările cultura
le. Vizavi de această propu
nere Simion Molnar susține 
că „eu i-am propus subprefec
tului Pricăjan să-l numească 
în acest post pe loan Sterea, 
pentru că deja i s-a folosit nu
mele în acest subiect și pen
tru că este un om de o reală 
valoare. Aceasta este propune
rea cea mai bună, din punctul 
meu de vedere, pentru Direc
ția pentru Cultură a județului. 
Pe aceasta o susțin și eu. Pe 
deasupra, cred că eu mă pri
cep cel mai bine la învăță
mânt și nu accept acest post!”

Deva, m drumul ei spre Festivalul Alpiniștilor, care se va 
desfășura in week-end, la Bîlea-Lac. George Resiga (al doilea 
din dreapta) este și vicepreședinte al Asociației Naționale 
de Alpinism. (Foto: Traian Mânu)
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• Cerere de anchetare. Reprezentanții 
Centrului ‘Simon Wiesenthal au adresat mier
curi o cerere procurorilor Secției Parchetelor 
Militare privind cercetarea a patru pretinși 
autori ai unor crime împotriva evreilor, iden
tificați după lansarea recompensei de 
10.000 de dolari pentru cei care dau infor
mații în acest sens.

• Speranță. Liderul palestinian, Mahmud 
Abbas, a declarat, miercuri, la Bruxelles, că 
întrevede o nouă eră a păcii și speranței în 
Orientul Mijlociu și a încurajat statele din 
Uniunea Europeană să acorde în continuare 
susținere Autorității Palestiniene. Abbas a 
declarat că ajutorul acordat de UE nu este 
zadarnic.

Anticipatele, tot mai vehiculate
■ Jonathan Scheele: 
Alegerile anticipate 
sunt o opțiune exclusiv 
a românilor

București (MF) - Șefa! Dele
gației Comisiei Europene ta 
România, Jonathan Scheele, a 
declarat, ieri, într-o conferin
ță de presă, că organizarea 
unor alegeri anticipate este o 
opțiune pe care doar românii 
pot să o facă, iar Comisia Eu
ropeană nu poate să se ames
tece ta politica internă a țârii.

întrebat ce părere are de
spre ideea organizării alegeri
lor anticipate, vehiculată ta

ultimele zile, dacă acest lucru 
ar afecta ta vreun fel proce
sul de integrare ta UE, Sche
ele a răspuns că doar românii 
pot decide cum var acționa ta 
continuare pe calea aderării 
și a pregătirii pentru 1 ian
uarie 2007.

Personal, Scheele s-a decla
rat Încrezător că Președinția, 
Guvernul și Parlamentul do
resc ca integrarea ta UE să 
aibă loc la termenul stabilit 
ta condiții cât mai bune.

Președintele Traian Băses- 
cu a declarat, intr-un interviu 
difuzat, marți, de (Lgertit 
Reuters,câta cLaudupăsem
narea Tratatului de aderate

la UE, ta mai, iunie, nu mai 
târziu de luna septembrie, tre
buie organizate alegeri antici
pate. Președintele interimar 
al PD Emil Boc a declarat, 
miercuri, că alegerile antici
pate reprezintă o soluție pen
tru PD, iar luna septembrie 
este o lună prielnică pentru 
organizarea acestui proces.

Alegerile anticipate pot 
constitui o opțiune politică pe 
care actuala putere o are ta 
vedere șl care poate fi nece
sară după semnarea Tratatu
lui de aderare a României la 
UE, a ti siarat, miercuri, pur
tătorul de cuvânt al PNL, 
EugenNieolăescu.

Șeful Delegației Comisiei ■ . . 
Europene în România, -3* 
Jonathan Scheele (Foto: artiiv

W. shington (MF) - 
Statele Unite au respins, 
miercuri, solicitarea au
torităților de la Phenian 
de a-și cere scuze pentru 
că au inclus Coreea de 
Nord în „axa răului” și 
au calificat-o drept „a- 
vanpost al tiraniei”. Fă
ră a se referi în mod di
rect la această cerere, 
adjunctul purtătorului 
de cuvânt al Departa
mentului american de 
Stat, Adam Ereli, a ce
rut Phenianului să reia 
negocierile alături de 
Coreea de Sud, Statele 
Unite, Japonia, China și 
Rusia asupra dosarului 
său nuclear.
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Ferenc Gyurcsany
(Foto; EPA)
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Condamnat
Jakarta (MF) - Liderul 

religios indonezian Abu , 
Bakar Bashir, acuzat de 
implicare în atentatele 
de la Bali și ta atacw

î

r
■ș-:

Budapesta (MF) - 
Premierul ungar, Fer
enc Gyurcsany, a 
lansat, miercuri, un 
apel la solutionarea 
problemei Informato
rilor din perioada 
regimului comunist, 
prin adoptarea legis
lației necesare. „Pu
blicarea unei aseme
nea liste este inco
rectă. Acest fapt de-

I| | 
| |

5împotriva Hotelului -i monstrează numai că 
Makriott dta MSm fc&f J“u *
fost condamnat, ieri, Ia 
doi ani și jumătate de 
închisoare. Bashir a fost 
găsit vinovat că â par
ticipat la organizarea 
atentatelor de lâ Băii, 
soldate cu 202 morți, ta 
octombrie 2002. El a fost 
achitat însă de acuzația 
că ar fi organi
zat, din 
închisoare, 
atentatul care 
a vizat 
Hotelul • 
Marriott 
din Ja
karta, sol
dat cu 12 
morți, ta 
august 2003.

î

{ . dezbaterea trebuie 
, să se încheie ji că . 
este necesară o lege 
în acest sens", a de
clarat premierul, re- 
ferindu-se la lista 
presupușilor informa
tori, difuzată' pe In
ternet. Săptămâna 
trecută, o listă conți
nând 219 nume ale 
unor presupuși infor
matori, ai serviciilor 
secrete comuniste a 
fost publicată pe In
ternet. Inițiative le
gislative vizând de- 
conspirarea oficialilor 
care au colaborat cu 
poliția politică din 
perioada comunistă 
au fost elaborate de 
forțele politice unga
re încă de la înlătu
rarea regimului, 
acum 15 ani.
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CliSAȘ va
■ Onișoru a declarat că, 
până a sfârșitul anuliii, 
CNSAS va avea toată 
arhiva fostei Securități

I ’ RaduTimofte și alți câțiva 
membri ai Biroului Executiv. 
Am ajuns ta concluzia că tre
buie aă interpretăm decizia 
politică luată de Consiliul Su
prem de x-.’“ Jrare a Țării, pre- 

București (MF) - Colegiul zidată de șeful statului, ta 
Național de Studiere a Arhi
velor Securității va intra, pâ
nă ta sfârșitul anului, ta pose
sia întregii arhive a fostei Se
curități, nu doar a două trei
mi așa cum a decis CSAT, a 
declarat șeful CNSAS Gheo- 
rghe Onișoru.

„M-am întîlnit azi (mier- 
curi-n.r.) cu directorul SRI

sensul tranșării definitive a 
-acestei prohleme”, a declarat 
Onișoru,

în următoarele săptămâni, 
CNSAS va primi cei 12 kilo
metri de arhivă, care repre
zintă două treimi, iar până ta 
sfârșitul anului, restul de șase 
kilometri, după ce comisiile 
mixte CNSAS - SRI vor verifi-

ca documentele care vizează 
siguranța națională, a afirmat 
Onișoru.

„S-a făcut un pas extrem de 
important, deoarece ta sfârși
tul acestui an toată arhiva 
fostei Securități va fi ta mâna 
CNȘAS. Vom putea răspunde 
mult mai repede solicitărilor 
cetățenilor români, vom da 
mai repede dosarele către cer
cetători, vom fi capabili să ne 
pronunțăm foarte rapid în 
privința colaborării cu fosta 
Securitate a unor demnitari. 
Nu vom mai fi la mâna SRI”, 
a declarat Onișoru.

Dublu atentat
Bagdad (MF) - Cinci pol 

țiști au fost uciși, iar aii 
cinci persoane au fost rănit 
teri dimineață, ta urma uni 
dublu atentat sinucigaș corn 
în fața sediului Ministeruli 
irakian de Interne.

„Exploziile s-au produs 1 
ora 07.30 ta apropierea uni 
oltfo al ofițerilor de poliți 

at într-o anexă a Mini 
tarului de Interne", a anunța 
sub protecția, anonimatulu 
un responsabil al instituție 

„Au fost două vehicule, u 
Jeep Cherokee și microbi 
KIA. Am deschis focul asupi 
lor și au explodat Înainte c 
a ajunge ta barajul de poliți 
Există ctaci morți și cinci r 
niți”, a precizat sursa citat.

Trei explozii, urmate de f 
curi de armă automată.a 
fost auzite taatate de ora 07.1 
ta centrul Bagdadului.

Un agent de pază de la Sț 
talul Kindi, unde au fo; 
transportate victimele, a d 
clarat că a fost martor 1 
atentate.

„Un vehicul marca KIA 
încercat să forțeze barajul 
a explodat. Nu există daur 
materiale și un singur poliți 
a fost rănit. Explozia a prov 
cat însă un mare nor de fur 
încât nu mai vedeam nimi 
a declarat Mohammad Jaaf

Anterior, un oficial de rar 
înalt a oferit o versiune uș< 
diferită.

„Este vorba de o tentatii 
de atentat sinucigaș”, a info 
mat acesta.

Iliescu și Năstase, candidați
■ Fostul președinte 
candidează la șefia 
PSD, iar fostul premier 
la președinția executivă

București (MF) - Ion Hies- 
cu a acceptat public să can
dideze 1a președinția PSD du
pă ce Conferința PSD Bucu
rești a adoptat o rezoluție de 
susținere a candidaturii sale.

Iliescu a declarat, miercuri 
seara, că a decis să exprime 
public acceptarea propunerii 
de a candida pentru funcția 
de președinte al PSD, ca ur
mare a faptului că în ultimele 
zile s-a făcut „multă agitație” 
pe această temă, spunându-se 
că plutesc ambiguități.

El a amintit că acum doi 
ani, dacă era întrebat, spunea 
.că nu se gândește să mai aibă 
o fimcție executivă pe linie de 
stat sau de partid, fără a se 
îndepărta însă de viața politi
că. Lucrurile „au evoluat” în
să spre toamna lui 2004, când

Congresul PSD din august i-a 
adresat invitația de a reveni 
ta partid și inclusiv să candi
deze pentru Senat, a susținut 
Iliescu.

Liderul PSD, Adrian Năsta
se, a anunțat miercuri seara 
că va candida la tancția de 
președinte executiv al PSD, 
dacă această funcție va fi 
prevăzută ta viitorul statut al 
partidului

Adrian Năstase a apreciat 
că decizia lui Ion Iliescu de a 
candida 1a funcția de preșe
dinte al partidului era de aș
teptat.

Actualul lider al PSD a de
clarat că îl susține pe ion fii- 
escu pentru funcția de preșe
dinte al partidului.

Referindu-se la o posibilă o- 
fertă de susținere a candida
turii sate ta tancția de preșe
dinte al partidului, Adrian 
Năstase a reafirmat că el nu 
va candida împotriva lui Ion 
Iliescu.
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• Petrecere pentru femei la Pui. La
.Baiul Mărțișorului', care va fi organizat 
sâmbătă, 5 martie, de către Primăria 

t Comunei Pui împreună cu Consiliul Local, 
i fiecare doamnă va fi întâmpinată cu o
Moare, muzică și „multe alte surprize". Spec
tacolul este găzduit de Căminul Cultural din 

f localitate cu începere de la ora 20. (R.l.)

• Sărbătoare la Orăștie. Casa de Cultură 
a municipiului Orăștie organizează o mani
festare dedicată Zilei Femeii - 8 Martie - în 
colaborare cu Clubul Artelor. Ea va avea loc 
în data de 7 martie, la ora 13.00. Clubul a 
fost deschis în data de 14 februarie, în 
cadrul manifestărilor sale cuprinzând teme 
diverse și atractive. (S.B.)

Sindicatele din transpor
turi feroviare amenință că 

vor declanșa acțiuni de protest fără precedent, din 
cauza înghețării și diminuării salariilor;

O tânără de 18 ani, din Lupeni, a fost găsită 
spânzurată în propria locuință.

Din cauza topirii zăpezii, pe raza comunei Bretea 
Română au fost inundate aproximativ trei hectare 
de teren agricol. De asemenea, la Bretea Strei au fost 
inundate pivnițele a șase locuințe.

Directorul Teatrului Dramatic din Petroșani este 
demis din funcție.

vineri, 25 februarie

sâmbătă, 26 februarie Se desfășoară, la Deva, 
faza județeană a olimpiadei

de geografie.

Un bărbat de 58 de ani, din Hațeg, a fost găsit 
mort la volanul propriului autoturism, pe DN 66, în 
fața unei stații PECO.

duminică, 27 februarie 1 $aPte lebede iernează, 
--------------------------------------------------- ! în premieră, pe lacul Ostro- 

I vel, de la poalele masivului Retezat.

Spitalui Județean Deva 
primește ajutoare uma

nitare de peste un miliard de lei.

Sistemul de preluare a apelurilor de urgență se face 
prin apelul gratuit 112.

Drumul județean ce leagă localitățile Muncelu Mic- 
Feregi- Poiana Răchițelii este blocat din cauza 
troienelor de zăpadă.

Inspectoratul pentru Protecție Civilă aniversează 72 
de ani de existență.

luni, 28 februarie

marți, 1 martie

miercuri, 2 martie

Intră în vigoare Legea 
295/2004, privind regimul 

armelor și munițiilor. Permisul de portarmă se poate 
obține la 18 ani.

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

Taximetriștii din Hune
doara protestează în fața

primăriei, nemulțumirea lor fiind legată de starea dru
murilor din oraș.

Un bărbat de 46 de ani, din Curechiu, și-a ucis 
mama adoptivă în bătaie și apoi i-a dat foc.

‘ • Prefectul anunță rezul
tatul controalelor efectuate 

i cu ARR, OPC și Poliție pe autobuzele de 
pe ruta Hunedoara- Deva.

joi, 3 martie

(
împreună 

pe ruta Hi

Muzee

Orăștie: Muzeul de Etno

grafie și Artă Populară 

Deva: Muzeul Civilizației 

Dacice și Romane Deva. 
Expoziție cu caracter per
manent la Secția de 
Științele Naturii.

Brad: Muzeul Aurului 

Sarmizegetusa: Muzeul 

de Arheologie

Petroșani: Muzeu! Mine

ritului

Galurii do artă

Biblioteca Județeană
Dwd Densusianu" Deva.

Expoziție itinerantă a 
Centrului Cultural Francez 
Timișoara, intitulată „Bio- 
diversitatea". Program 
pentru vizitare conform 
programului de 
funcționare a bibliotecii.

Inspectorat apolitic
■ După demisia lui Io
nel Moș, Inspectoratul 
Școlar a fost preluat de 
Anișor Pârvu.
Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informmedla.ro

CUVÂNTUL LIBER: Sunteți 

apolitic. Cum comentați?

Anișor Pîrvu: Nu am legătură 
cu nici un partid politic și as
ta este motivația principală 
pentru care mă aflu aici. în 
perioada de discuții, premer
gătoare numirii mele, mi s-a 
propus ocuparea acestei func
ții și s-a făcut precizarea că 
se urmărește depolitizarea în
vățământului. Mărturisesc că 
aceasta este o idee pe care am 
auzit-o pentru prima oară du
pă ’90. Ideea vine de la preșe-

tru stabilirea candidafilor ce 
urmează a fi promovați.

CL: Preconizați alte schim
bări în cadrul Inspectoratu
lui?

A.P.: Schimbări prea mari 
nu sunt absolut necesare. Fa
tă de alte zone din tară, în
vățământul hunedorean este 
unul așezat, în care domnește 
un echilibru pe care mi-am 
propus să-l păstrez.

CL: Care sunt noutățile pe 
care vreți să le aduceți?

A.P,: Doresc să accentuez di
mensiunea europeană a învă
țământului hunedorean prin- 
tr-o încurajare a colaborărilor 
internaționale. Avem colabo
rări destul de multe și bune, 
dar mi-aș dori să le ampli
ficăm pentru că aceste schim-

situatie. Noi ne vom strădui 
să îmbunătățim și pentru ei 
condițiile în care învață, 
ele trebuie să fie cât 
de cât civilizate. 
Nu ne facem i- 
luzii că vom 
rezolva toate 
problemele, 
dar putem 
schimba situa
ția în bine. O 
problemă sen
sibilă este și 
accesul la In
ternet, pe ca
re o vom a- 
vea în vede
re. E impor
tant ca toți
copiii, indife
rent în ce zonă 
a județului trăiesc, să aibă 
deschidere către restul lumii. Anișor Pîrvu.

Deva: Galeriile de Artă 

„Forma" Deva. Expoziția 
organizată de Muzeul 
Județean în colaborare 
cu Ambasadele Slovaciei 
și Ungariei în România, 
„Pictura murală medieva
lă. Secolele XII - XIV", va 
fi deschisă publicului 
devean în perioada 4 - 
27 martie 2005.

Case de Cultură
Casa de Cultură Brad 

Expoziție de pictură a 
artiștilor amatori loan 
Ratz, Monica Dușan și 
Viorica Buda, dedicată 
zilei de 8 Martie. Program 
de vizitare în week-end 
între orele 10.00 și 16.00.

Carte

Librăria „Diverta" uipia 

Shopping Center, et.l, 

Deva
• „Catch 22" și „Ora 
închiderii" de Joseph 

Heller sunt volume 
apărute în colecția „Rao 

contempo
ran”. Cărțile 
prezintă o 
variantă 
americană a 
Soldatului 
Svejk. Cu un 
umor adese
ori macabru, 
Heller disecă 
absurdul 
cazon și 
peripețiile 
unei escadrile 
americane de
la o bază din Italia, 
dezvăluind cât de ușor 
poți confunda statuia 
unui erou cu un mulaj 
din ghips pictat în 
nuanțe de kitsch. De la

-Htuti

Hmti

Mu

Bibliotecile sunt deschise 
ș. sâmbăta între orele 9 - 
13

dintele PD, Gheorghe Pogea. 
Poate nu-i bine să ne facem 
iluzii că de mâine e o idee 
împlinită, dar e bine că există 
ideea.

CL: Inspectorii generali 
atljuncți vor G schimbați?

A.P.: Nu pot să vă spun dacă 
vor fi schimbați sau nu, este 
tot o problemă a ministerului. 
Bineînțeles, prefectura este 
cea care face propunerile pen-

buri cu Europa sunt extrem 
de necesare și benefice, atât 
pentru elevi cât și pentru pro
fesori. Avem în vedere, bine
înțeles, și modificări în ceea 
ce privește baza materială; 
influentele sunt majore și la 
acest capitol.

CL: Cum veți trata situația 
din mediul rural?

A.P.: Din păcate, în toată 
tara ne întâlnim cu această

Carte de vizită

Anișor Pîrvu
Data nașterii: 2 ianuarie 1957

Studii: Colegiul „Nicolae Bălcescu" din Graiov 
Facultatea de Științe ale naturii, Secția Fizică, 
Universității din Craiova

Activitate profesională: Din 1982 este profesa 
Liceul Economic din Hunedoara; din 1991 es 
director al Colegiului „Emanoil Gojdu" din Hi 
doara.

Emil Gavrilă

Bonuri valorice
Deva (I.J.) - Potrivit OU 

12/2005, statul acordă 2,5 mili
oane de lei producătorilor 

agricoli ce de
țin suprafețe 
de până la 5 
ha. Astfel, cei 
care au primit 
subvenția în 
toamnă, au be
neficiat de un

sprijin de 2,5 milioane de 
lei/ha, iar cei care solicită a- 
cum subvenția pentru însă- 
mântările de primăvară vor 
primi 1,5 milioane de lei/ha.

Potrivit purtătorului de 
cuvânt al DADR, Emil Ga- 
vrilă, „sprijinul se face prin 
atribuirea gratuită de bonuri 
valorice cu finanțare de la 
buget”.

Spărtură reparată după 3 zile
Deva (I.J.) - Locuitorii 

blocului 24A de pe Aleea 
Liliacului din Deva au par
te de mai multe zile de i- 
nundatii stradale. O teavă 
spartă de mai bine de trei 
zile a făcut să curgă râuri 
în fata blocului. Interpelă
rile repetate la SC Apa 
Serv și Apa Prod Deva s-au 
lăsat așteptate prea mult. 
„Ne-au plimbat de la o 
firmă la alta. Nimeni nu 
știa nimic. Cui să ne mai 
adresăm?”, spunea un lo
cuitor al blocului 24A.

Abia ieri utilajele au 
ieșit la avarie să repare 
stricăciunea. însă plata fac
turii de apă rece va fi um

flată tot pe spinarea cetă
țenilor a căror singură vină 
a fost că reclamatia lor a 
avut ecou... cu efect întârzi
at.

Au început reparațiile!

Afirmații 
contradictorii

Deva (I.J.) - Dacă ar fi să 
ne luăm după declarația pre
fectului Cristian Vladu, 
Vasile Iorgovan ar fi fost de 
ieri director al AJOFM Hune
doara. Din nefericire, nici un 
angajat al firmei nu știa 
aceasta. Contactat, Vasile Ior
govan ne-a declarat că „ceea 
ce a făcut prefectul a fost doar 
o propunere, nu o numire. 
Urmează ca în cursul zilei să 
se numească un director 
interimar din cadrul firmei, 
în 30 de zile se va anunța con
cursul pe postul de director, 
iar în 60 de zile se va da con
cursul, la care eu am șanse 
egale cu ceilalți concurenti ce 
se vor înscrie la concurs”.UNDE

pățaniile din insula 
Pianosa, zugrăvite în 
„Catch - 22", peste eroii 
lui Heller au trecut două 
războaie (Coreea și Viet
nam) și tăvălugul unei 
societăți dispuse să-i 
sacrifice pe naivi. „Ora 
închiderii" este, poate, 

data limită la care nu știi 
dacă te așteaptă o 
explozie stelară, Judecata 
de Apoi sau încheierea, 
pur și simplu, a unui ciclu 
de viață.
# „îngerul destinului" un 

roman-cronică, o 
biografie a cineastului 
italian Pier 
Paolo Pasoli
ni, unde sunt 
aglomerate o 
sumedenie 
de personaje. 
Printre ele se

regăsesc figuri politice 
(Gramsci) sau artistice 
(Fellini) ale Italiei sec. al 
XX-lea. Scris sub formă 
de relatare, romanul are 
un punct de plecare tul
burător: relația dintre 
Petru și Pavel se 
dovedește determinantă 
pentru evoluția unui copil 
ale cărui prime lecturi au 
fost religioase. Romanul 
a primit, în anul 1982, 
Premiul Goncurt.

Magazinul 
CIP-AUDIO- 
VIDEO-FILM, 
deschis în 
incinta 
Supermarket- 
ului Uipia 
Shopping

Center, et.l. CD-uri pen
tru mici și mari, 
aparținând unor bine 
cunoscute vedete
• „Noi, cei din linia
întâi". Regizor Sergiu 

Nicolaescu. Filmul a fost
selecționat la 
Festivalul Fil
mului din Los 
Angeles, o 
alegere care 
putea duce 
la Oscar-ul
pentru film străin. A avut 
un mare succes de presă 
și se spunea că „Noi, cei 
din linia întâi" pare un 
film american. Filmul

de filme regizate de 
Sergiu Nicolaescu este 
una istorică. în același 

format au apărut casete 
video, în serii, care 
prezintă adaptări ale mai 
multor filme de artă, 
românești și străine.
♦ „în Spania" este intitu

lat DVD-ul cu 
Concertul lui 
Julio Iglesias 
de la 
Barcelona, 
susținut în 
anul 1988, la
care au participat 
100.000 de spectatori.

Cinemarelevă o poveste din 
perioada de după „23 
august", când trupele 
românești au luptat 
alături de cele sovietice
până la Budapesta. Seria

Deva: Cinema „Patria".
Filmul săptămânii 4- 10 
martie 2005
• “National Treasure"

(Comoara Națională). 
Pelicula prezintă un jaf 
de înaltă clasă, combinat 
cu căutarea disperată a 
unei vechi comori. Eroul 
principal al filmului este 
Benjamin Franklin Gates, 
interpretat de celebrul 
Nicolas Cage. Gates este 
un bărbat care și-a petre
cut toată viața încercând 
să descopere o comoară 
despre care astăzi puțini 
mai cred că există. Este 
vorba despre comoara 
Cavalerilor Templieri.

Cluburi
• „Supreme Club", din 

Deva, B-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic între orele 9.00- 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, aer 
condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea 
și satisfacție deplină. Re- 
zervări: 0254/221220.
• „Aristocrat - club de
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr.42, și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382______________
• „Tip Rom"- Restaurant

Orăștie. Program artistic: 
Marți-Duminică la ora 
20.00, cu formația ACTIV 
ce prezintă muzică de 
toate genurile,____________
• Burger&Pizzeria „Casa- 
Rustica". Deva, Aleea 

Transilvaniei, nr.7/23, și 
Deva, str. Horea, bl.4 
parter. 37 sortimente de 
pizza pe vatră, tortelini,

salate, desert. Orar: Zil
nic: 9.00-21.00, 
Duminică: 12.00 - 21.00. 
Livrare la domiciliu cu 
transport gratuit. 
Comenzi: tel. 215555.- 
Pizza Super Grand: 
95.000 lei;- Tortelini cu 
carne: 64.000 lei.

turism

Stațiunea Straja

Accesul principal se face 
pe DN 66A - 11 km din 
Iscroni. (Punctul de inter
secție cu șoseaua națio
nală Tg.Jiu - Simeria sau 
pe linia CFR Petroșani - 
Lupeni. Accesul în zona 
turistică se face cu 
mașina de la intersecția 
balizată din zona Braia, 
până la stația superioară 
a telescaunului. Se reco
mandă lanțuri la autotu
risme sau tracțiune 4x4. 
>■ Capacitate de cazare 
5000 de locuri; «închiri

eri de schiuri; ■ dis
cotecă; ■ sală de jocuri;
■ baruri; ■ restaurante;
■ Pentru practicarea 
sporturilor de iarnă: - 6 
teleschiuri și 2 pârtii pen
tru copii.
Se asigură asistență Sal- 
vamont și instructori de 
schi. Tel.0723 291746, 
0723 635001, 0723 
288073. Tel. Alarmare 
Salvamont: 0725 826668 
Pentru acest week-end, 
Serviciul Salvamont aver- 
tizeză turiștii că este 
posibilă producerea 
avalanșelor!

mailto:raluca.iovescu@informmedla.ro
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lama este anotimpul pe care copiii 11 
iubesc mult. (Foto: Traian Mânu)

Sunt programate întreruperi:
08:30-15:00 Deva, 8-dulDecebal, bl. C, sc. A

Gas.. — ,... . ..... ................ ....... .... . ........... --------------- „
Sunt programate întreruperi în furnlterea 
gazului metan în Deva: 
09:00-15:00 Str. Liliacului, W. 24 A, sc. A

Str. M. Eminescu, bl. B, sc. E
. . Aleea Straiului, bl. 82, sc. A . ;

Str. Zimfirescu, bl. Q5, sc. A
Affc___ :__________ _ __ _______ _____ ___
Nu se preconizează întreruperi în furnizarea 
apel în Deva.

SoKrpa irrtegramei din numărul 

precedent: L - G - VIS - 

CANARI - AT - MONEDA - A - 

SARGA - VIN - II -*LU - UT - 

, £E- B£NțțtyA r.Ur 80’;ȘJIR

- MALAI - LE - SOLARE - A - 

MINA - ATEU - AD - CUIER - 

ST - PE - IARA - ICTER - IATA

îh exprimare ji

wider care
«ti ăl șanse]

| fadcaiculefați 
prieten-apropiat

nlos. Nervii tăi vor f
agțfcle așteaptă m week-end mf 
fl testați dâ comentariile ia adresamo-.

U-ilu ¥ strfcâo mfcS evadare din « 
- parcă nu se frefitwrfrwnă niciodată, 
1<(jțâ cunoști o persoartă care îți va 

tanti. .'-ir. •. v.v '13: ■'

4le vei câștiga dacă apelez 
. Fii cât mai ăpfomat șl raf 
lăf'.adr«?jj^ft^deme.

moment si amâni o întâlnire de , 
llgentă, ținând cont dl partenerii 
dere Se prevede o împăcare tu o >

ferfBnd săjeiepamaj Mr* aține cont de consecințe, 
week-end al scadențelor 1H care îți arăți n 

•” ușor simpatia saw antipatia pentru cel din. jur.
. __.. **__

70) Știrile ProTv Ce se
ri tâmplă, doctore ?

9:10 Omul care ataca 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

TVR 1 PRO TV | ANTENA 1 ]j ACASĂ

t

9:15 Tin pneiWțtitCu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1030 Doctoral
B di sulfate 

1145 ZMreteMro pastilă 
12:15 la Btoc 
130) Știrite Pro TV 
1330 De râsul lunii 
140) Coroana de foc

U (dramă, România, 1990) 
Cu: George Alexandru, 
Sergiu Nkolaescu, 
Ștefan Velniduc.

160) Tânăr ți netaștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather lom, 
Nicole Thomas Scott 

170) Știrile Pro TV 
1745 Teo

Cu Teo Trandafir 
190) ȘtHe ProTv. Sport 

Vremea

630 fa gura 
pNNl

70)Oberteor. Cu: Sanda 
Nicola

80)C»aM
(fa știri

100) fa gura presei
110) Concurs 

Interactiv
120) Nava spațiali Odyssey 
0 (SF, Canada, 2002) 

13.0) Observator. Cu: Simona 
, Gheorghe
1345 Sunt timid, <tar mă

13 tratez (reluare) 
160) Observator 
1645Vhrere-
țj A trăi cu pasiune 

(Itafia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Veto, 
Giudrtte Satam, Loren
zo Ciorapi, DonateSa

* Pomoadur1745 9595?fctov»țăoesă 

fad
1855 Sport Meteo 
190) Observator. Sport.

Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicestu ți Ludan 
Mândruță

50>Pom0
(reluare)

530 Urina mea, păcaM 
0 (reluare)

6:15 Păduea biestematt
70)Tevoi1m«|ăsăU>te 
8:15 Rubi (reluare) 

10:15 Extravaganta Anastasia
0 (reluare) 

1130 Șapte femei (reluare) 
1230hgwui nopțj 
1M5WMWW

PRIMA TV

14TI5 PNasăltedL Cu:
0Mariene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan 

1530 knrea me», picatul 
0 (reluare) 

1630 Pădurea blestemată 
1720 Rețete de acasă 
1730 Povețtiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

17:55 Vremea de acasa 
18:10 Gitinas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cartfona 
19:15 Te voi tovăță
0 să iubeții

90) Rebel (reluare) 
100) Tonomatui OP 2. Emisi

une de divertisment cu 
știri din lumea muzicali 
invitați în platou, dedi
cații ți mesaje In direct 
prin SMS 

1130 Ond minute deafest 
1145 Pariuri 
T240 BJRO Dispecer 
1245 Oltenești la TVR 2

Magazin informativ 
1330 Tererinpptog 
140) Desena wtotete 
1430 CofagM dufiferitor 
150) hrprauM te Europe

Magazin interetnic 
160) Lecția de privit Esteti- 

deni, critid de artă 
1630 Ond mtoute de oferii 
1645 Jrenriri TVR. Sport 
170) IWMS 
1755 Eun Dispecer 
180) JumaM Eisowws pen

tru România 
1835CMmiRutefeaâM 
1830 Auto dfe 
190) Soția MLorera»

4-

70) Teirehapping
730 Levinta
755’sportaj

Ftorantina
80) Teleshopping
830 Sunset Beach
930 Dragoste
0 ți putere 

100) Kensky Show 
1055 Clp Art 
110) Monks Prezintă Mono- 

ca Puiu
120) Sport, 

(Milo vederi
1230 Teleshopping 
1255 Bani I» grau 
1350 Taleshopping 
1425 Dragoste

B ți putere
1525 Dragoste

Bțl putere 
1530 Carnwa ferit 
1830 A două șansă
0 (comedie, SUA 2002) 

Kwky Show 
180) Foaw. Sport

Meteo. Cu: Cristina

190) Montai. Prezintă Moni
ca Puiu.

0630-07.00 Observator
11X10-12.00 Emisiune deț

23.45-240) Observator

80) Moș Crikiun caută 
> HI Ofiduriță (Comedie, 

SUA, 2002) C
945 Dragoste, familie și 
13 alte howariente 

(Comedie, Olanda,
2001) Cu: Monic Herr- 
drickx, Jacob Detwig, 
Anneke Btok 

. 1130 Mkuța Sue (Comedie, 
0 SUA 1991)

13:10 Hoftwood: Neonate 
- Nicolas Cage

1340 Vacanță to Arizona 
©(Comedie, SUA 2003) 

Cu: Gemini Barnett 
1525 Chicago (Musical, SUA 

©2002)
1720 Joey 
1745 Moț Crădun caută 

O Criktetțâ (Comedte, 
SUA 2002)

1930 Cinema, dmma Che
ma Ep. 10

200)Huff Ep. 7-Cabana 
Cu: Hank Azaria, Paget 
Biewster, Andy 
Comeau, Blythe Danner.

2ft» ** Ep. 8-0 Zi frig
uroasă

220) Parteneri nete fe

*

TVR. Sport.

vaste date Dum- 
(comedto SF, 
L 2003) Cu: 
ipeCraz, Vittoria 
Demian Bichir, 

Frnqt Antam, Juan 
no Premiul MTV 

MB, pentra cel mai 
tui actor - Demian 
Bidrir. De mai mut# ani, 

.numărul sufletelor 
recrutate pentru a intra 
fa tarata este tot mai 
mic, contrar oetor care 
se pregătesc să intre to 
iad, unde tocepe să nu 

, mai fie loc.
150 Ond nftMte de cuHură 
20) Fald»
250 Jum»l TVR

1
I
»

i
I

ZGOt Liceeni (comedie 
u romantică, România, 
- 1987} Cu: Oana Sfrbu, 

Ion Caramitru, Tamara 

care 
a fooit furori ia vremea 
lui printre tinerii din 
România, "Liceenii" 

. este povestea de dra- 
’ 'goste a doi "bobod* 
■ / tare se îndrăgostesc 
* nebunește. Mihai 

[Ștefan Bănică Jr.) este 
' un provincial ajuns ia 

: «un liceu din București 
«unde pasiunea sa pen
tru filosof» ți matem
atica va fi eefipsată de 
cea pentru Dana (Oana 
Shbu). kfila tor va fi

, plină de naturalețe, dar 
va trece prin multe 

: hcercări. 
aaHtuoMtaglndtifi 

rj (thriller, SUA 1999) 
WlVtomanaațyă

20TI5 Eroul (acțiune., 
(3 coprod., 2003)

Cu: Jet Li, Tony Leung, 
Maggie Cheung. La 
apogeul perioadei de 
război între statele 
chineze, țara era 
Împărțită în țapte 
regate: Qin, Zhao, Han, 
Wei, Yan, Chu si QL De- 

, a lungul anilor, regatele
S-au luptat intre ele fără 

■ nta pentru a obține 
^«țțupremația. Pentru 
, ;pcpor, aceste războaie 

n-eu însemnat altceva 
moarte ți

r

ufetință.
2238 Infante» stetem 

SUA 1997) Cu: Denise 
Richards, Casper Van 
Dien, Dina Meyer Un 
altfel de inamic, un alt
fel de război...

ft001Observator 
' 490 Conan r"-rrtiv 
> t V Bte (ratare)'

20:15 Nuna! iubirea. Cu:
0 Corina Dănilă, Alexan

dru Papadopol, Oana 
Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lucie Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 
Rădescu, Tore Vasilescu, 
Dan Bonfeianu, Carmen 
lone Ioana Gingh- 
r Adda Popescu, 

vsr Tpderiță, Cristina 
joran, Pavel Bartoț, 

.?Nna Maria Moldovan, 
; . rbctawan Stranilă 
a Un Iritat adevărat

Extravagante Anasta- 
0da. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pahfo Raba, (Gara, 
-tilda Abrahamz, Dota 
Mazzonț Sadl Marin, 
Ludano D'Alessandro, 
Crisol Carabei, Gustavo 
Rodrfguez, Mayra Ale-

200) Dragul de Raymond 
2030 fa fare faraonilor 
210) NBA Action 
2130 JumaM TVR
220) JumaM Euronews pen

tru România
22:15 0‘afa Iu* Mitică.

Prezintă MrtKâ Popescu. 
Un nepot to plus-to 
urma unui proces 
hceput de un nepot, 
Dumitra Tatu din satul 
Crivat, s-a trezit că tre
buie să-și părăsească 
propria locuință. Ea a 
crezute* semnează un 
contract prin care I 
donează nepotuiut casa 
după moartea ei

<xi> urrow numnauM 
Alternativ» TV 
Drapri d» Raynwnd 
NBA Action

200) Swgrto Showtalk 
show de divertisment 

210) Ce vor fotei» Cu: 
, Andreea Ratal 

«■ cmowwor 
©(acțiun», Hong-Kong,

: 0 (Acțiune, SUA 2003).
2340 Adirersarul

(Dramă, Franța, 2002) 
150 Uddate ai tandrețe 
©(Thriller, SUA 2001)

i

09.00-11.00 Reluarea emis?* 
unitor de joi 

200) Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aid pentru 

tine (partea 0
21.05 Suntem aid pentru 

tine (partea a li-a) 
2150 Știrile TEl£ 7 Deva

05:15 Furia aperi
070) Un loc numit acasă ,.| 
Ofc0 Furturi In mțtocul verii 
1030 Oamenii mării
12:15 Misterele părintelui |

Dowling
130) Ffcele kii McLeod .
140) Un toc numit acasă 
1545 Furturi In mfilocul veri<t 
1730 Oamenii mării
19t15 Câinele din BaskerviNe s 
210) Fiicele lui McLeod 

' 2201 Lege șl oidine: Intenții 
criminale j-

230) Jordan

J .1989) Cu:Yun4at 
Chow, Fui-On Shing, 
Dennis Chan, Man Che- 

R:Nomi- 
fc. Mânut 1990 la 

Festivalul de film din 
»• < Honq-Kona pentru tri
* .Mai buna aaat - Yun-

FM Chow. Do SaW Seri 
‘ - cartoforilor »ste un ieg- 

' ' endar cartofa^ teumit 
uabiWftteHfa

* supranawaiemanifafr- 
ttejoc, El 
-siaftite

I TV SPORT
DISCOVERY

Kings Med 
NBA. Transmisiune

8
; 100) Aventuri la pescuit cu 

RexHunt
‘ 1030 S-a născut un elicopter 
110) Gladiatorii ceiui de-al 0>~ 

doitea ifitei mondial W

- !
< 130) Dacă Luna nu ar fi eds-’ 

tat
■ 140) O lume prirdută
! 150) Venin f

1&OOF»m«il»MHMlf 
170) btori naririifete 

_ ... „ 180) Avânte 1»pescuit cu 9
i cu trfemu Argentina.Braa- fafa Hunt
‘ lia....poate țările care dau cei ; 1830 fteâ*«tem

mal mul# fotbaliști al himIL ■ 1930MajM Mreme ii
: T630ifasdmMWiMW ,'2Q0>VMtorittemh ,■
t Ceww» BkaâMw <r^f fafer‘J3i- i vtMM «< .1 Jr . wt

. 080) Știrii» IV SțxxtOOtSQ Fot 
! bak Reaanat Primera DMston 
! JMtfirifetâtedcIn Premiere

LaagMlp) Fotei: Med din _________________
. iWhera avtsfon 1430 Fotei: 120) Queen Mary 2 
‘ Cop» Ltertadores 2005 (r) . ----------- "
J AaritminpetipeesteecMre-
■ lentul Ligii Campionilor. Sud-
J atnerlanll..pdn definit prac-
> tfcă «el mal frumos fotei, fotul 
Mfefafa spectacoLpase cu

! dfcfaa driNkn ' pita
' at Hfamil '
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• Cursuri de recalificare. AJOFM Hune
doara va organiza, în, această lună, nouă
cursuri pentru tot atâtea meserii. Doritorii se 
pot forma profesional ca ospătar, lucrător în 
comerț, confecționer-asamblor articole tex
tile, bucătar, operator calculator electronic și 
rețele, instalator instalații de încălzire. (C.P.)

• Medicamente compensate. Pensionarii 
din Valea Jiului vor mai primi medicamente 
compensate cu 90%, iar cei cu pensii sub
1.600.000 lei ar putea să-și ia adio de la 
cele trei medicamente gratuite primite lunar. 
Dacă anul trecut erau 248 de medicamente 
compensate, pe noile liste propuse de Minis
terul Sănătății apar acum doar 113. Redu
cerea este la fel de severă și la medica
mentele gratuite, de la 214 la 150. (I;J.)

• Fără corupție. „în cursul anului 2004 nu 
s-au înregistrat cazuri de corupție a perso
nalului din cadrul Direcției Controlului Fiscal 
și nici nu au fost aplicate sancțiuni adminis
trativ*", a declarat Vasile Rusan, director 
generai al DGFP Hunedoara. (C.P.)

jumătate din

Arafat p* IW 1 2OOOQ- H0ȘM' M

Subvenții pentru agricultori
■ Sprijinul financiar al 
DADR Hunedoara este 
de 5.000 lei/litrul de 
motorină.
Im Juecow_________________
Hn>riui|lBliwiie> u

Deva - Intrarea în vigoare 
a HG 141/2005 prevede acor
darea unui sprijin financiar 
pentru producătorii agricoli 
de 5.000 lei/l de motorină pen
tru efectuarea lucrărilor

3, » oprtt
4. BRD : . - Oprit______________
6. ÎMPAC__________ W -0,65

li 8- AZOMURES opttt ■
7. AwaotrWi w
8. R0MPETROL~1040... ; 420

■ Tăierile abuzive de 
pădure se cercetează 
de o comisie a Prefec
turii Hunedoara.
Im AIHA JVRlVRl

iMÎJVtMIBNWenMMNfaM*

Deva - Afirmațiile prefec
tului Cristian Vladu potrivit 
cărora ocoalele silvice din 
județul Hunedoara au tăiat 
abuziv .pădurile aflate în pro
prietatea oamenilor nu se 

mecanizate. Subvenția acor
dată prevede strict lucrări de 
întreținere, recoltare și eli
berare a terenurilor la cul
turile înființate în toamna 
anului 2004 și pentru lucrările 
de înființare, întreținere și 
recoltare la culturile ce se vor 
înființa în primăvara 2005, 
precum și pentru lucrările 
tehnologice din fermele 
zootehnice.

„Beneficiarii noștri direcți 
simt proprietarii de terenuri 
agricole exploatate individual,

Vj
Directorul Romsilva Hunedoara, 
Horea Stăncioiu.
adeveresc deocamdată decât 
parțial. „întf-un singur caz 
până acum se confirmă 

crescători de animale și 
păsări, societățile agricole cu 
personalitate juridică, soci
etățile comerciale cu profil 
agricol, arendașii și insti
tutele și stațiunile de cer

•• tftMM cererii de către M*-. sarvrciiil pW
• DADR eliberează adeverința de subvențifi
■ ar -Twerirțța se acfiltâ » creț rțiaî mic le motorină.

tăiereă. Este vorba de un ocol 
silvic din Valea Jiului unde 
un în aprinzător privat a 
tăiat tăaarea și nu ținea de 
Romsilva. Declarațiile prefec- 
ih zis în urma mai mul

tor petiții depuse la Prefec
tură. Deocamdată corpul de 
control al instituției se află în 
teren, în control, rezultatele 
anchetelor se vor da publi
cității în momentul în care 
avem și noi concluziile”, pre
cizează Horea Stăncioiu, 
director Romsilva Hunedoara. 

cetare, dezvoltare și î 
vățământ agricole”, pr 
cizează Călin Marian, dirt 
tor în cadrul Direcției penta 
Agricultură și Dezvolta 
Rurală Hunedoara.

Selecții OMFM
București (I.J.) - Azi, 

OMFM încheie selecția 
persoanelor care doresc 
să lucreze în Spania cu 
contracte de muncă. 
Oferta angajatorilor 
spanioli vizează meseri
ile de electrician, zugrav, 
dulgher, fierar, mecanic 
reparator utilaje, măce
lar, bucătar, ospătar, 
cameristă, muncitor în 
construcții, lucrător agri
col și muncitor calificai 
în agricultură.

S JT

RAANARE (RRC)

Rubrici mitrală da SUM IRB HNWEST SA DEVA,
W. R, jMWBr (IRngK QUASAR), tel.:

ji î i j / jJj iii > j y j > y Zj j’j UffiJ ir/nj J i'jji'i j ‘ w J /«y.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 4 martie 2005
Valuță < euro dolar liră sterlină franc elvețian
BNR 36.503 27.749 53.026 23.617

n

BancRost

CtifSW vahrtar practicat de băncile din Beva în 3 mariU B
.Valută , euro dolar , liră sterlină franc elvețian forfot

■ 4 c V ________ C V________ C V_______ c ■ V ' -B ■ ¥
16.200 16.800 27.600 28.100 52.500 23.400.' 24.400 145 155

BRD 36.100 37.100 27.410 28.340 52.260 54.150 23.250 24.150 143 156
Banca Transilv. 36.050 36.700 27.428 28.078 52.467 53.467 23.365 23.865 147 152
Raiffeisen Bank 35.900 36.900 27.200 28.300 52.200 53.800 23.170 23.980 137 154

i Cursul valutar oractkat de casele de schimb valutar din n**va * X»

Star Exchanqe 36.000 36.500 27.300 28.000 50.000 53.000 21.500 24.000 140 150
Herdan Exchange 36.100 36.400 27.300 27.700

Ccnii î: \iedii<d Prochiline iraîe.i/.i prin metode moderne
l HEMOROIZI si FISURI ANALET

ii

ROCTOUNE
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i

’ • Despre legi- Polițiștii hunedoreni au 
organizat două ședințe de popularizare a 
legilor, la Șc. Gen. Nr. 8 Hunedoara și 

; Căminul Cultural TeHuc, unde au fost 
leznatute teme precum „Delincvența juve

nilă", „Efectul consumului de Droguri" sau 
„Traficul de ființe emane", tei acțiuni au par- 

"ticipat fffi «feM și 12 cadre’didâetice. (D.l.) 
oi - - ■ • • ■- \
ii • FM permis. Lucrătorii Biroului «Mei 
4, Rutiere Hunedoara l-au depistat în trafic p 
’ Ștefan I., de 30 de ani, din locatar ta 

timp ce conducea un autoturism fără a 
■; poseda perms de conducere. împotriva 

„conducătorului” auto au fost luate măsurile
• legale. (D.l.)

, • Identificare. Polițiștii din cadrul 
Formațiunii Investigații Criminale Uricani au 
efectuat o acțiune pe linie de furturi, identi- 

^ficându-l cu această ocazie pe Constantin D., 
î de 45 de ani, cu antecedente penale, care 

săptămâna trecută a furat dintr-o locuință 
un radiocasetofon și un calorifer electric.

< Prejudiciul a fost recuperat. (D.I.)

Tmatiu SntoiA

■ Cu acest tip de 
materi pntnă se înțes- 
ționeazâ modernizarea 
drumurilor județene.
Damiel I. Iahcu 

Niciodată nu am fost de acord cu sintag- 
. ma „să faci ce zice popa, nu cum face 
* popa". Pur și simplu pentru că eu cred în 
. puterea exemplului. De aceea, mi K jare 

naios când un preot ne orbește despre feri
cirea de a fi sărac, în timp ce el se gândește 
cum să-l „momească" pe enoriașul Ion cu 
un Loc călduț în Rai, contra câtorva zile de 
muncă, gratis, la următorul etaj al vilei sale. 
Iar ultimele'scandaluri apărute în |xesă ne 
arată că o parte dintre preoți sunt departe 
de a fi interesați de nemurirea sufletelor 
noastre.,Și.că șub denumiri pompoase de 
genul înalt Sfingâ St-Sâ ascund we 
demne âe iuda; Iar cazul arhiepiscopului 
Tomisului care a avut contract cu Securi
tatea este concludent.

Nu știu dacă în urma rapoartelor scrise 
de arhiepiscopul Tomisului cineva a suferit 
sau a murit în închisorile comuniste. în 
schimb, știu cu siguranță că au existat 
mulți preoți care au murit în aceste 
închisori. Poate, pentru simplul fapt că au 
refuzat să semneze un asemenea pact cu 
diavolul.

De aceea, mă gândesc că un înalt Prea 
Sfințit din ăsta știe el ceva atunci când 
calcă în picioare toate perceptele biblice. 
Cine știe, poate toată treaba asta cu Iadul 
și cu Raiul nu e altceva decât o poveste de 
adormit copiii. Și că n-o fi dracuh atât de 
negru cum vor alții să credem! .

Deva - Cele peste 80 de mi
lioane de tone de zgură de o- 
țelărie, provenite de la Hune
doara, la care se adaugă steri
lul din haldele de la Termo- 
centrala Mintia, vor fi, se 
pare, folosite la modernizarea 
drumurilor județene. Prefec
tul Cristian Vladu a declarat

că, după ce a consultat unele fjudețele, să folosească zgura 
tehnologii occidentale, a pro- și sterilul pentru efectuarea 
pus Consiliului Județean, ca- lucrărilor respective.
țț, ......
Ceea ce până 
acum s-a dovedit 
o pacoste pentru 
județul nostru se 
poate transforma 
într-o binefacere

Cmstian Vladu 
............................ ***99
re dorește, în această primă
vară, Începerea modernizării 
a 500 de kilometri de drumuri

putem exploata 40 de ani de 
acum încolo”, a declarat Cris
tian Vladu. „O sa folosim a- 
ceste resurse până la epui
zarea lor. Trebuie mai întâi 
să terminăm cu deșeurile 
industriale șiabia apoi să 
apelăm la albia Mureșului. De 
aceea, acum, nu aunt de acord 
cu etil^mrea autorizațiilor

d# către 1

Potrivit prefectului, zgura 
măcinată și compactată, fo
losită pe post de covor asfal- 
tic, este cu mult mai renta
bilă, nu numai financiar, un 
kilometru de drum moderni
zat în mod clasic eciUvaftMț: 
cu șase kilometri de. dnpp 
construit după noua tehno«K \ 
gie. „Ceea ce până acum s-a le Române, £ 
dovedit o pacoste pentru |g- 
dețul nostru se poate transfer- pietrișul de pb cel 108 kilo- 
ma într-o binefacere, numai metri de albie, «ât are Mure- 
la Hunedoara existând un de- șui pe terlter ti județului”, a 
pozit de zgură pe care îl mal spus pi _jul

pentru concesionările făcute
' *"iî|tonală Ape- 

ftțț Tg Mureș,
ea» ce pxțrtffH nisipul și CI

Nu cred că sunt 
oportune. Și așa 
este haos în politică, 

în țară; și apoi câte 
cheltuieli se vor mai 
face șl cu aceste 
alegeri anticipate? 
Și, oricum, ce rost 
are?

-

!

Viorica Sțuu, 
Deva

XȚ-are nici un rost. 
IN Cine va câștiga 
din aceste alegeri 
anticipate? România 
va pierde totul! Ne 
ocupăm de alegeri 
anticipate tocmai 
acum când trebuie să 
intrăm in Uniunea 
Europeană...

Oliviu Slwu, 
Deva

Nu sunt absolut de 
loc de acord! Sunt 
niște bani care sunt 

dați din buzunarele 
noastre. Românii mor 
de foame și 
politicienii vor antici
pate!

.. mai cred nimic 
1\ despre alegeri: Pot 
să tot anunțe! Nu or 
să fie, pentru că ăștia 
nu lasă pi erei de 
frică să nu piardă. De 
15 ani ne tot spun că 
ei trebuie să repare 
greșelile guvernelor v 
anterioare...

Elena Rvoșan, 
Deva

Eu nu cred că anti
cipatele sunt opor
tune. O cheltuială in 

plus, apoi se lungesc 
toate, când, de fapt, 
noi trebuie să intrăm 
acum în Uniunea 
Europeană.
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KMA1 • Accidentare. Jan Koller
HBjMRWI (foto), atacantul ceh al echi-

I pel Borussia Dortmund, a 
suferit 6 infecție pulmonară $i 

MKEjffl va fi indisponibil aproximativ 
două săptămâni, a anunțat la 

Mjloșul acestei săptămâni doctorul grupării 
: ne, citat de AFP.(MF)

•S3
OM» este în doHu

Aflilț fiMF) - Tehnicianul olandez Rinus 
Michels a încetat din viață, joi dimineață, 
la vârsta de 77 de ani, la un spital din loca
litatea b«|giană Aalst, informează agenția 
ANP, citită de AFP.

Rțpna Michels se afla ta spital, după ce 
ftaHNM us mei intervenții chirurgicale 
pe catek Michels a antrenat echipa Ajax 

In perioada 1965-1971, far apoi 
FC Barcelona ta perioada 1971-1975. 

J® a devenit una dintre cele mai respec- 
mttrpensonalități ale fotbalului olandez, con- 
tfacând echipa națională a Olandei, din care 
Secau parte Marco van Basten, Ruud Gul- 
Jjt și Frank Rijkaard, la câștigarea Campio- 

ih European din 1988, din Germania. 
Denumit „generalul”, Rinus Michels era 
gunoscut pentru dragostea sa față de fot- 
felul ofensiv, el fiind considerat și inven
tatorul „fotbalului total”.
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1$ milioane pentru Cassano

> Maildd (MF) - Gruparea Real Madrid este 
dispusă să ofere 18 milioane de euro pen- 

a-și asigura serviciile coechipierului lui 
Cristian Chivu la AS Roma, 
atacantul Antonio Cassano, - 
informează publicația itali
ană Gazzetta dello Sport.

De serviciile lui Cassano, 
al cărui contract cu grupa
rea AS Roma expiră pe 30 
iunie 2006, sunt interesați și 
responsabilii clubului Juven

tus T&rtao. Potrivit presei italiene de marți, 
Juventus a anunțat că este dispusă să plă
tească 15 milioane de euro, plusatacanții 
Adrian Mutu și Shabani Nondasano, ta 
schimbul lui Cassano.

Potrivit sursei citate, conducerea clubu
lui AS Roma ar fi dispusă să-l cedeze pe Cas
sano în schimbul sumei de 25 de milioane 
de euro. Atacantul italian primește la AS 
Roma un salariu de 2,8 milioane de euro 
peww și a cerut ca din sezonul următor 
sățfjbptatit cu 3,2 milioane de euro.

•- Cassano

„Stejarii", in formulă completă
■ Echipa națională de 
rugby va juca în derbi
ul CEN de la Tbilisi cu 
formația standard.

București (MF) - Patru din
tre cel mai experimentați rug- 
biști români vor reveni la e- 
chipa națională pentru meciul 
cu Georgia. Este vorba despre 
TJricu, Bălan, Corodeanu și 
Gontineac.

Lotul cu care naționala Ro
mâniei va aborda partida de 
sâmbătaviitoare, 12 martie, 
cu Georgia, de ta Tbilisi. încă 
nu s-a anunțat, elurmând să 
fie definitivat zilele acestea, 
d«t fiind căa de săptămâna 
viitoare „stejarii” se reunesc 
pentru a începe pregătirile, 
informează rugby.ro. - '. 'j r, — -*1 ~ - — • *—> '• •

»4.“

■Ofre Romania șL.
■ p-eia din Cupa 

.. T i a Națiunilor 2005- 
d-ul 2006 pentru naționala noastră, 

meciului cu Rusia, știindu-se care a mai învins până acum 
tida cu Rusia vor reveni la încă de atunci că ei vor reve- Cehia și Rusia. Pentru geor-

Aceștia
Rideqff 

____________ ...................................... ... ...............ta echi- ,-ii ®|
Se știe însă cert că patru paie de club ta week- 

dintte jucătorii absenți la par-

■ Steiaua București și 
HCM Constanța au 
remizat în capitală, 
după un med dramatic.

Bucumști (MF) - Echipa 
Steaua București a terminat 
la egalitate, scor 30 - 30 (12 - 
12), meciul disputat, miercuri, 
pe teren propriu, ta fața for
mației HEM Constanța, ta ca
drul etapei a XVII-a a Ligii 
Naționale de handbâ mas
culin. Cei mai buni marcatori 
ai echipei Steaua au fost Vi
orel Mazilu, cu 14 goluri, și 
Marian Răț rugă (5), ta timp 
ce pe.itri» formația oasjfete 
cele mai multe goluri au-foșt 
reușite de Silviu Băiceanu (7) 
și Marius Stavrositu (6).

Knauss vrea să schieze la Ton»
■ Schiorul austriac, gă
sit „dopat din neglijen- 
țr, a i cut apel pentru 
reducerea suspendării.

Viena (MF) - Austriacul 
Hans Knauss, ta vârstă de 34 
de ani, care a fost suspendat 
18 luni pentru dopaj de Fede
rația Internațională de Schi 
(FIS), a anunțat ta cursul a- 
cestei săptămâni că va face a- 
pel ta !BÂbunalul dâ Arbitraj 
Sportiv (TAS), informează a- 
genția APA, citată de AFP.

Knauss a fost suspendat, 
marți, după ce a fost depistat 
pozitiv cu nandrolon la un 
control antidoping etectm1 ta

grabă „din neglijență”, Fede
rația Internațională de Schi 
râu l-a Suspendat pentru doi 

noiembrie 2004. ani, așa ram este prevăzut ta
Avocatul lui &MEUM, Chrfe- * pegdtaaaHfoiS Mt^peaOa ba? 

iHwif i. ji» tai ««a V# ’ ziirita dÂ tlnnai dnvadit

„Stejarii" se pregătesc pentru meciul cu Georgia,

echipă. Este vorba despre 
Marius Ttacu, absent la întâl
nirea ou rușii din cauza unei 
suspendări, dar și despre Pe
tru Bălani Florin. Corodeanu 
șjr-w sus

't urmă aul
•lain yrtnaa&iii

ipl în derbiul
ce atâta scan-,La finalul partidei, tehni- 

cianul formației constănțene, 
Afiian Omer, și antrenorul 
secund al echipei Steaua, Ni- 
tblae Munteanu, s-au îmbrân
cit; fiind despărțiți de arbitrii 
și de tehnicianul stelist Vasile 
||...............................

Am ®cat un meci adevărat. Dacă 
se va continua așa handbalul 

românesc va progresa
VmruSTAmoa

*••«***••»••••••••••»»••••••«

Stângă. Președintele clubului 
HCM, Aii Nurhan, a declarat, 
după meci, că a fost înjurat 
de secundul Munteanu. An
trenorul formației Steaua, Va
sile Stângă, a felicitat ambele 
echipe pentru rezultatul obți- 

cere TAS să reducă suspen
darea lui Knauss la 12 luni, 
astfel încât schiorul să poată 
participa la Jocurile Olimpice 
de iarnă, de la Torino, din 
2006. în urma unui control an
tidoping efectuat pe 27 noiem
brie 2004, la Lake Louise (Ca
nada), după ce a participat la 
proba de coborâre contând 
pentru Gupa Monahală de schi 
alpin, analizele lui Knauss au 
arătat un procent nejustificat 
de ridicat de nandrolon, un 
steroid anabolizant. Conside
rând că Hans Knauss nu s-a 
dopat intenționat, Ci mai de

ni la partida cu Georgia. Cei 
patru vor întări ta mod con
sistent echipa noastră, mai 
ales în condițiile absenței Iul 
Tonița.

J..- 

dal pe final. Cei de la Cons
tanța au venit încrezători, dar 
să nu uite că i-am bătut în tur 
la ei acasă. A fost un rezultat 
de egalitate, am făcut un meci 
adevărat. Dacă se va continua 
așa, handbalul românesc va 
progresa. Am făcut mici gre
șeli în apărare”, a spus Stân
gă. De cealaltă parte, Aihan 
Omer a declarat că arbitrii au 
scăpat jocul din mână. „Meri
tam să. câștigăm. Nu mai am 
nimic de zis, ne-au furat”, a 
spus Omer. Antrenorul oaspe
ților a acuzat și faptul că în 
ultimele secunde de joc, arbi
trii partidei au eliminat gra
tuit doi jucători constănțeni 
și a acordat gazdelor o lovitu
ră de la 7 metri. 

gieni va fi a. patra partidă, ei 
reușind să obțină victorii pâ
nă acum cu Rusia și Cehia, 
dar pierzând în fața Portu
galiei. Meciul „stejarilor” cu 
„Lelos" va avea foc la ora 15, 
ora locală. 14 ta România.

Localnicii au însă un gând 
foarte hotărât privitor la 
meci, și anume să-l devanseze 
cu circa două ore. Motivul es
te unul destul de ciudat: fap
tul că meciul Franța - Irlan
da, din Turneul celor 6 Na
țiuni, începe ta aceeași zi la 
ora 16:30, ora Georgiei, și ei ar 
vrea să-l privească alături de 
delegația română. Este însă 
destul de puțin probabil că se 
va devansa partida.

, partida Georgia - Ro
mânia este una italiană, cu 
Ginit® De Santis la centru, ■ 
ajutat de Stefano Mancini și 
Gianluca Bonacci la tușe.

Ploiești (MF) - Echipa 
GSU Asesoft Ploiești a 
învins pe teren propriu, 
cu 79 - 63 (51 - 37), for
mația elvețiană BC Bon- 
court Red Team, într-un 
meci contând pentru pri
ma manșă din play-off-ul 
Pan European. Princi
palii marcatori ai echipei 
ploieștene au fost Burla- 
cu, cu 22 de puncte, și 
Helcioiu (16 puncte), ta 
timp ce de la formația 
oaspete cele mai multe 
puncte au fost reușite de 
Richmond (25) și Holland 
(10). Manșa retur a întâl
nirii dintre cele două e- 
chipe este programată pe 
10 martie, ta Elveția.

•-i.VK

rugby.ro
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Jacques VWeneuve 
Canadian, 33 ani 
134 curse, 11 victorii

Dacă sezonul trecut a fost atacat cu soluții 
aerodinamice frontale revoluționare, care 
mu dovedit ineficiente, noul monopost 
Williams este efectul reglementărilor 
tehnice impuse de FIA.

Narain Karthlkeyan
Indian, 28 ani 
Debutant

Italian, 32 ani
142 curse, o victorie

Patrick Freisacher 
(Austriac, 25 ani 
Debutant

RBJ a fost dezvoltat pornind de ia Jaguar 
R5, mașină folosită In sezonul 2004. Furni
zorul de motoare Cosworth este pe cale să 
„elibereze" cel mai puternic șl modern 
motor al lor.

Jamo Trulli
Italian, 30 ani
130 curse, o victorie

Christijan Albers
Olandez, 28 ani 
Debutant

Tlago Monteiro 
(Portughez, 28 ani 
Debutant

Kimi Raikkonen
Finlandez, 25 ani
68 curse, 2 victorii

Noul șasiu va primi botezul oficial abia in 
a doua jumătate a lunii aprilie. Pretențiile 
echipei din Faenza sunt pe măsura difi
cultăților financiare cu care se confruntă 
an de an.

Noul bolid an dimensiuni vizibil mai 
mici decât cel din 2004, iar configurația 
aerodinamică din partea anterioară ește 
total schimbată. „Nasul” este tncadnt 

I de două aripioare deportante.

Fernando Alonso
Spânul 23 ani 
51 curse, o victorie

Din punct de vedere aerodinamic, mono- 
postul a suferit noi modificări după 
lansarea oficială de la Barcelona. Cutia de 
viteze este mai mică, iar suspensiile sunt 
in întregime Învelite tn carbon.

Ralf Schumacher
German, 29 ani
128 curse, 6 victorii

SAUBER
PETROMS

RED BULL 

Racing 
COSWORTH

^TOYOTi

Renault are toate atuurile de partea sa pen
tru a spera la ceva mai mult decât un loc pe 
podhmi: doi piloți experimentați, un propulsor 
puternic si un sistem inovator de prindere a.sus
pensiilor. Entuziasmat de rezultatele obținute la 
testele private, Flavio Briatore avertiza recent că 
piloții săi se vor bate anul acesta cu rivalii de la 
Ferrari de pe picior de egalitate. Rămâne de 
văzut ta ce măsură declarațiile boss-ului italian 
vot fi confirmate pe pistă.

PANASONIC 
TOYOTA 
RACING

PBffWI începe sezonul cu o versiune 
Îmbunătățită a mașinii de anul trecut, noul mono- 
past urmând a-și fhce apariția oficială abia In 
luna mai, cu ocazia Marelui Premiu al Spaniei. 
Până atunci insă Schumi si Rubinho vor fi 
nevoiți să facă față concurenței cu un bolid adap- 
tatnouiui regulament, botezat F2004M. Testele 

'Î^Șdtuate In această iarnă nu au fost totuși prea ■ 
- toare pentru campioni. Dar ne-am 

tnvățat să nu mai credem tei aparențe.

MINARCH 
COSWORTH

BMW 
WlLUAMS

lOyOla vine puternic din urmă, cu noul mo
del TFlOf și un buget de invidiat. Totuși Ralf 
Schumacher și Jarno Trulli au o mare dificultate: 
rezistența prea mare la Înaintare a mașinii duce 
la o uzură ridicată a pneurilor, ceea ce in acest 
sezon va fi o problemă. Intrată in Marele Circ te 
2002, echipa niponă a depășit perioada de aco
modare propunându-și pentru viitorul sezon 
nici mai mult nici mai puțin decât clasarea pe 
podium.

Mașina care poartă speranțele echipei 
Renault a fost realizată de directorul 
tehnic. Bob Beli, Partea din față a devenit 
mult mai fină, botul fiind foarte aacuțtț, tar 
ieșirile eșapamentelor sunt inedite.

Jordan a supraviețuit după ce a fost 
cumpărată recent de societatea de investiții cu 
capitel rus Midland. Gruparea din Milton Keynes 
vine anul aceste cu doi piloți debdtanți in Marele 
Circ: portughezul Tiago Monteiro și Narate 
Karthlkeyan, primul pilot indian din istoriafor- 
mulei 1. in cele 231 de curse disputate, Jordan a 
câștigat patru Mari Premii și a obținut, dotei pole 
position. In 2004, echipa a ocupat penultimul loc 
te clasamentul constructorilor, eu cinci puncte.

JORDAN 
GRAND 
PRIX 
Toyota

lucky Strike 
BAR
HONDA

SCUDERIA 

FERRARI

WEST

McLAREN 
MERCEDES

Red Bull Racing este cea mai nouă 
echipă de Formtea 1. Nouă doar cu numele, căci 
de fapt este vorba de fosta Jaguar. Gruparea 
sponsorizată de gigantul producător de băuturi 
energizante a reușit o achiziție importantă in per
soana scoțianului David Coulthard, pilotul cu cele 
mai multe curse câștigate (13), după Michael 
Schumacher. Experiența acestuia și dorința de 
afirmare a tânărului austriac Christian Klien pot 
garanta succesul chiar de la debut.

•
 David Coulthard

Scoțian, 33 ani 
175 curse, 13 victorii

Minardi a trecut din nou prin mari emoții 
până să fie sigură de participarea in circuitul, 
mondial. Echipa lui Paul Stoddart a primit cu 
greu undă verde din partea președintelui FIA, -ri 
Max Mosley, care amenința la un moment dat eu J 
excluderea din competiție Întrucât mașina nu w ii 
Întruni condițiile tehnico impuse de noile regate- 4 
mente pe&tru acest sezon. Ferrari sirâ dst taWfe-.TJ 
din,urmă acordul pentr»m «!***< i
vechiul, ptpnopoet ta primele tete «Mga. < i .

DnK a furnizat o mare surpriză ante trecut, i 
când s-a clasat pe locul doi in ierarhia constructo
rilor. Performanța s-a datorat într-o mare măsură 
evoluției lui Button, a cărui „dezertare” la 
Williams a fost Împiedicată ta ultimul moment, 
între timp, Honda a achiziționat 45% ten V- J 
acțiunile team-ului britanic, iar David Richards a ‘ 
fost concediat. Noul șasiu, conceput de Geoff 
WIIHb șLa dovedit deja eficiența, iar motorul fia
bilitatea In teste.

MILD SEVEN 

RENAULT It 
Ft TEAM

RENAULT

PETRONAS

STRIKE

i Castrol

ORI"'



Vineri, 4 mantie 2005

____________ur - < corioian îi doresc 
„La muiți ani’ cu ite naștere, multe
sănătate șl noraeȘNpteK Corado.
• cu «catari aniversări, zRhi de mutare a 
domnului B?«n -(forfotei, îi dorim multă 
sănătate, tefotie șl ȘrhiepKnîrea tuturor 
dtnnWbr. Citata tenittsCătSt-ilu.
♦* MW Ba mu# ani'din partea colegelor

• (03)

EâlCCSCUt 
ch(t lamelii', 

euro. Tel. 231212,

^ ‘,2 camere. Al Armatei, marmură

• «iertatei «mere parter, îmbunătățiri, 
Wjtottat .mobttt Al. Armatei, ocupării 
iforiM^pțM itițfoane let. negociabil. TeL 
215254

tata t camere. Al Armatei, marmură 
n®odabiLTeL^aw3/4^S.,ni,loanPlfii’

• apertaneta 2 camere, decomandat parchet 
foterita. contorizat gaz, apdriietre,, favab‘1, 
bafcon închis, str. m. Eminescu, preț 1 arid, jet 
Tel ZB028S 07247191009.
• agaptaMcnti camera frumos nriienajat ’
l '•esieftoarHăparchettoialcmtorlz? sma 
Gojdu, Deva. Nu sunt agent Preț 950 mil. tei. 

'jctabil TeLu?44-i03035.
• vgatf tpartemant 2 earner; : irideco- 
zona Zamflresju. prta®) milioane l^n- 

cia-iiiTsir 742/800» 

Cumpăr ap.2 carnete (04)

v aud ap. 3 camere (05)

• așMăMUrt H camera aer- mh, -.'z-mo- 
ru~ zemn.2b. -- etaj 1,698mo,zonaG. 
Enescu. Peț WOO. mid. lei, tel. 228615.
• ■fata agartMMirt, 3 camere, bloc de 
căi 1 <c etta Intermediar, 8( 'p. i-ecesite 
amenajări, pita 3000 euro, negotoW. Tel. 
072MUS81.
•nrarita «ataMMiti; 3 ewnere, bloc de 
•i ’•etaj interni la?. 80 mp, necesită 
amenajări, preț 29000 euro, -legociabli. Tel. 
0721/815781,
• HyMrt apartamMt, 3 camere, semideco
mandat, amenliaf <dctid6ntM« etai TOernwlky,

. peț3UX»airo,*egoc(ablLTta.0721/H5781.

• tanti aptatenMri4 cameratana pieței, seni- 
decomandat, bfoc acoperit, etaj 4 centrală 
termică,.aerson at, bak« taaOMOO
euro. Tta. 3347* 0®712388

• tanti «rtaed» pftae nai. peren» mașita-de 
cusut TeL 224182.0723/498284 - - ”

Almaș-Cozia. Informații la tel. 0SS4MCC16.

50m,praț8euro/mp.Tet

Nu ie vom uita niciodată/

li

612053.

>■

Oferte locuri de muncă (74)

produse de tutun 
caute preț nta t in De.a, CV la fax 
02S9/447152

• aodatotetniMKiateanitaează bucătar 
cu experiență de minimum 5 ăni. CV-uile se” 
depun la restaurant .Prezident" din Deva, ■. 
Str. 22 Decembrie, nr. 168 Informații latei. 
0722'238726.

centimă, gresie, faianță. parehet bu8«tie. 
baie. debara, un complex format ten pivniță, 
gară;, taa^ț^cămara. mansardă etc. 14 ari

* «ta 4 camere, bucătărie, baie, beta, parchet 
prese, faianță, apă,gaz, curte, grădină, st 44 ari, 
M^^LhlO l^^^ra, preț 52000 euro.ya, preț 52000 euro,

• «tal încăperi, una la etaj, am, nu cu; te 2500 
mp, telefon, cablu, teren 12500 mp, comuna 
Urzica - Olt, ori schimb cu apartament 
garsonieră în Orăștie. Tel. 242949.
• te ta Simeria, preț la vedere. Tel 220393.
• caii nare cu gaz, anexe, curte, grădină de 

. 1250 mp, pomi, vie, apă, curent telefon în
comuna Ciugud, Alba, informații tel. 221328

Cu depozit în Deva, la intrarea 
dinspre Arad, pe DN7, comercia
lizează o gamă largă de materiale 

pentru construcții, având 
următoarea 

OFERTA PROMOȚIONALĂ 
eu TVA Inclus M preț:

-CIMENT
-VAR

180.000lel/sac
80.000lel/sac

-PLACI AZBOCIMENT 140.000lel/buc
-PLĂCI AQUALINE 295.000lel/buc.
-OȚEL BETON (F16; A8; F11O) 21.000lel/k£
-CĂRĂMIDĂ PLINĂ 7.000lel/buc.
-VESTE REFLECTORIZANTE 250.000lel/buc.

Tel. 0783/462036, 219127.

X
La —Ia ^tirurat tfiinhititf“ im win-1*^*. Si

. 2 băi, bucătărie, 
complet r?tt&m 6® mpf uftracentrat 
Deva, ta: M Blte0iAtr.8l.Tta 229229, zilnic.
• «ta, *nnta,pămăTt iha lângă cas
125, Certeju de Sus, favorabil anicultorikr, mo 
sub păourede sate, BHț300 milioane lei. Tel. 
0742/375788
• oM, Mm, pământ 10 ari șl extravilan, 
lucemă, Bârsău, nr. H8, comuna Hărău, TeL; 
0742/37088
• tanti «»62coipuri.3onă centrală. Deva, preț 
35 mid. Relații tel 0727/6332500744633250.

• 0*5. ar nexe, curte, grădină- 
X«0 np‘PM Ifta racordare la gaz, în 
comun* Șoimus, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.2900000 let Relații la tel. 
0723/6317560788/191774

nr. 98, preț negociabil.

• oinpăr câta, în -ușui Hațeg, 2-3 camere, 
zonă bună. informații tel 550931.553024, seara, 
sau 775409 ■ Primăria Răchitova
• cumpăr urgent casă cu grădină Deva sau 
îirtma. plata imediat TeL 21 "212

• ca** de -«anta, construcție 2002. D+P+6 
a montana Straja. 7 camere d un

date, 3 wc sc 180 mo, toate utiiiteti'e, 
a,™.- xn. Te'.07231320995

Vând garsoniere (19)

Vând terenuri (21)

• teren atitaritoii Geoaciu-Băi I formați tel. 
216596 0745/364270. (19 - 22).
•ămn totntatan 5000 mp, pentrueonsti Jtfte 
oe casă, an e; la toate fi apă, curent
gaz, 10 (ira/mp, nego?zbil. Tel 0741/631008
• NNtikrinNlM s 497 mp, te 32 m, potibWta 
gaz. apă, canalizare, curent, diurn spre Hune
doara, preț 10 euro/mp, negociabil Tel. 224182, 
0723/499284
• tanti 1 mo teren zona Deva, bun 
cxxistrucție cabana, casă, facilități curent, gaz.; 
Tel: 0726/158688
•raaati n navele teren a 500 .np. zona 
Caonoara. Relații tel. 21U24

vHan aooo na

• iteateBii smtorȘat, i 
etaj 4 Zamflrescu, renovat mobilăS utifert, 
cnnforizat, disponib*, nreț mauciabil. Tel. 
0721/267912 237374.
•olar (Metru închinai apartament 3 camere 
decomandat 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță, centrală termică, moMat, utilat, preț 300 

roîtonă Tei. 231 12 0740/013971.

■ ttataj tc-ne grâu panifisțto, preț 6000 tei/Icg,

• tanti >notat si i®ir la 40W Itarkg
Tel. 078870295»

• MMriea apartament 2 camere,. Deva, 
centralătermfâfâ-JSbil* frigider,tv gasiiiăoe 
tiAtitsmaDai^MsthHMțnegMHb

• Mr putini îndiiriat apartament 2 camere, 
.veriKhuat centrală termică zona Soidn etu 2, 
preț 100 euro negociabil/lună. Tel 231212 
0740/013971.
• oteript ichirierz. in Deva spațiu comercial 
ultracem^tojteLikprez^t amenajat casedlu 
firmă. Tel. 0722/330084.

1310, ar 1986 preț acceptau, Tel. 
0254/648620
• tanti Ma 1316 AF 1991, 5 trepte, radio- 
casetofon, închidere centralizate, alamă, stare 
foarte bună. Preț negociabil. TeL 229527,0723- 
687212.
• tar MaUlu. dl999 RAR 2007, .34001 xm. 
garaj Tel 07457643093.
• MW Dacii caduc si Dacia -ova. an fabricație 
19», cu ™™».B gpl Tel. 07887029510.

Auto străine (37) Altele (61)

• tanti teta» modelele de Peugeot Acord, 6 luni 
garanție și discount 10%, af 2001 - 2006 Tel. 
0742/214971.

•tana* « narea ftobur, 21 locuri,af 1990, 
rroiai Diesel. Intere tfo Sirocol; we.e de 
schimb, preț negociabil,170 milioane lei. Tei. 
261961.

Vând case de vacanța (15)

Fiat 8 tone cu macara, cu braț 
rabatabil telescopic, 5 tone, neînmatricula* nr?ț 

egociabil. Tel. 229248,0722 772477.

■ u notar r.xxxjfazic 12 P, caa,v 
boHer W litri cu 3 țevi, pe lemne/găz. Tel.

• tanti dtowM tte u 65b la preturi 
începând de le. 25000.000 lei Tt 788"''
• taMt titan utilaje, plug discuri,

iMwtare, la preturi incepând de 
la 10000.000 lei/bucate. TeL 9788'03510.
• tantiHm» ictigratiersimbiostivuit:)! 
MFL 5 tone. Tel. 0788/029510
• tanti muta de pocumb, pe pietre, mSimea 
pietrei 36 stare foarte bună, preț negociabil. 
Țe IB258S331ZH. 074I-17528AO254-216348
• tandianitaritoiN de porumb, tip românesc, 
SPC4SPC8SPC8>ărJuri. Tel074m242.
• tanti fc«cterU 650 cu remorcă 5 tone, bascu: 
larejlateralăiW milioane lei; negociabil. Tel. 
261961.
• tanti tătar U 658, plug Pft, freză de pământ

16 Stime Ir i m,-semănătoare no-
PC 4 instalație ertiWdat capacftate 1200 rumb____ _______ ____________

Utrt, toate sunt fo sare bună. Tel. W

arase 3 Mu ierertă bwerpegaz-cfiverse 
TaL 218084,0724'513045.074Z
• tand iifM dwwftcr Fete’ state pută, orsi 
negodabMelt 218562.

vinde antene ae 
satettt digHaie începând cu 65 mHIoane Ita 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe șt și <500 străine, 
montarea și deplasarea incluse în 
informam la telefoanele 0723/481776 sau 
0745/840474.

îmbrăcăminte, încălțăminte 

articole sport (52)

• SC ta vir en gros haine
second-hand Austria, Germania. Tel. 
0724/256671.0726/224196

■■ națaM * h k Da«ă wel ca atfewătat ea an«n|ul tău să fie fefinarea^
Elf ID E Nil 1*7 A - I I» I îneearcă variantele speâlale contra cest, 
b V llirtall I irMtaf1^ I ha a alege și COMPLETEAZĂ TALONUL!

VARIANTE

• tarii! Imassf itecusutNaomann, electrică șl 
mecanică. Informații bel. 231737, orele 13-20.
• vând uq ti ladă frigorifică Arctic. ser 
stare bună preț 1.700.000 iei, negociabil. Tel. 
0788/250115.

Pante și animale, 
agroahmentare (57) 

instrumente muzicale (60)

• vând pn>. akob Cazapka Sohn janare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă, 
stare foarte bună preț negociabil; Tel. 611145, 
0744/889956

• apartament 2 camere, zonă centrară posi- 
bililp mansardare, bloc cu 1 etaj, 50 mp,oentrta, 
zonă liniștită, preț 30.000 euro, neddciabU. Tel. 
215264
• tanti apomeriu mare pentru casa, nou sigilat 
în garanție 1 an. preț «50000 lei. TeL 260416 
0745/343093.
• tanti panouri de gard balustrade xiințe, 
tapate și grăia * 'le canalizare din fontă și c-, ei, 
orice cantitate. Tel. 0742/214971.

Pierderi (62)

■m toi arata asgurci nătate pe numele 
Cengheri Alexandru Se declară nul.
• pierdut careta asigura I inâ&e oe num ! 
Indrei Gheorghe. Se declară nul
• irite carnet asigurări sănătate pe numele 
toarta teoaeria. Se declară nul.
• plete «te iisigUtărl nătat pe nunele 
Șutea ii. Darius Cristian. Se declară nul.
• pMuttegltknațit de serviciu eliberată de SC 
Electrocentrale Deva, pe numele Crăciun Dc-rfn. 
Se declară nulă
• pfoHtat Mta de proprietate nr. 24568/6 pe 
numele Șchioapă L Gheorghe.»-eriară L

Matrimoniale (69)

• tânăr 32 am, zodia doresc s unesc 
doamnă cu vârste apropiata,pentru prietenie de 
lungă durată, posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
Te- 0743/864467.

**- *■*"•*• competent/ mtru întreb
reă grădinii șlcurțitîn satul Șoimuș. Tel. Tffi

ura/ecisa
Ttrrtș«raTel?0740/42(621.

ANGAJĂM inginer 
tânăr absolvent 
de electronică 

sau calculatoare. 
In formații ta 

telefonul 
0254/212.283.

nemărginită durere în suflet soția Constanța, fiul 
'an, fiica Angela, ginerele Frahcisc și nepotul 

Mihai anunță trecerea în neființă a iuhiiului lor

VRREȘ MARTIN
înmormântarea are loc astăal 4 martie, ora 13, de la Capete 
Cimitirului Reformat Deva.

t Soția Maria și nepoții Delia, Dani, Ștefan și Puiu 
anunță cu mare durere încetarea din viață a celui 
care a fost

TASCĂUION
ii vârstă de 78 de ani, om de aleasă omenie și loblețe 
sufletească înmormântarea are loc în Cimitirul din Inoc, 
Județul Alba, sâmbătă b martie ora 13.

Veșnică amintire.

Comemorări (76)

Familia anunță cu durere în suflet că se împlinesc 10 
ani de la trecerea în neființă a celei care a fost

v • ..

CIORAN DORICA
Comemorarea va avea loc sâmbătă 5 martie U mormântul 
din Cimitirul Bejan Deva.

• tatatafiiwfl, local și interurtțan, cu camion 
acoperit de 32 tone util; 36 tete dimensiuni de 
Mrcare:660 x 240 x 3®. lat 229BI. 
0740/953297.
• execut mobtaer la coman mpametern- 
nat. vând axesorii pentu mobilier. Tei 13459

• SC Tren» Auto Comunnity SRL Brad, tel. 
’ ri instruiește șomeri prin 

programul de stimuli e 1 mc ea» 
ANDIPRZM n . osturile: mecanic 1 
post, tinichigiu 1 post, electrician 1 post.

• SC Aumerom invest SRL Deva angajează 
sudor, operatori montaj, tehnician calitate, 
mecanici întreținere, așchietori, maistru 
mecanic și prelucrări. cv-urile se depun la 
sediul firmei din Str. Zambilelor, nr.1-2. Tel. 
219340.

• MEH* 8RAMCS Deva angajează 
webdesigneri ■ solide cunoștințe în M. 
Studio MX+. Cv-urile ie vor trimite pe 
job@media-araphics.ro. Detalii la tei. 
0723/316924 

dinamic pentru colaborat a 
disponibilitate pentru program flexibil, 
opacitate de lucru în echipă. Trimite CV te - 
CP 631, OP 1, Hunedoara, prin* la 11.0320C 
Tel. 0745/517658,0745354623. »
----- -------- ------- —1— 

vânzătoare cti experiență de minimum^ 7 

ane Cv-urile >e depun la m agazln Kc i din 
Deva, b-dul Decet-al, bl. D. carter. Intim ii 

tel. 0721/165372.

X.

mailto:job@media-araphics.ro
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• Acord. Ministerul Sănătății și Federația 
Hotelurilor și Restaurantelor din Germania 
au semnat un acord care prevede interzi
cerea fumatului în locurile unde se 
mănâncă,, dar care nu afectează cafenelele, 
barurile și discotecile.

■ Ann Marie Kite a 
fost angajată de vede

după numai șase zile
*•*-

li floare artificiali
Tokyo (MF) t Efemera frumusețe a ci

reșilor înfloriți, cântată de toți poeții ja
ponezi, poate fi apreciată de acum tot tim- 
ptil anului, datorită unei tehnologii folosite 
ia ieieioaneie mobiie.

Cu câteva ;ăp*ă«>âni înainte ca cireșii să 
înflorească în Japonia, o versiune artifi
cială a fost prezentată miercuri de un pro
ducător de lămpi. Cu 40 de ramuri și 7.680 
de diode, cireșul artificial cântărește o 
jumătate de temă și consumă 410 wați.

Un cireș artific tal cu flori albe costă 3,5 
milioane de yeni (25.425 euro), iar cel cu 
flori albe și roșii costă 2,65 milioane de yeni 
(19.250 euro).

Sania Maria (MF) - O fostă 
colaboratoare, Ann Marie Kite, 
chemată să depună mărturie 
împotriva lui Michael Jack 
son, a decteat că i-a fost tea
mă că anturajul vedetei va

■s

tors însă în favoarea lui Mi
chael, femeia sfârșind prin a 
rec noaște la întrebările avo
catului apărării, că Jackson 
ar fi putut să nu fie la„curent 
cu acțiunile celor din antura
jul său.

Acuzarea vrea să demon-
streze că Michael Jackson a

încerca să îl sechestreze pe 
acuzator, după difuzarea do
cumentarului lui Bashir, dar 
a recunoscut că Jackson nu 
era probabil la curent cu a- 
ceste planuri.

Ann Marie Kite a fost anga
jată de Jackson pentru a în
cerca să repare răul pe care 
documentarul l-a cauzat ima
ginii sale, dar a fost concedi
ată după numai șaise zile pen
tru că a refuzat să semneze 
un contract de confidențiali
tate. Mărturia lui Kite, citată 
de acuzare miercuri s-a în-

încercat să-l rețină pe cel care 
îl acuză în prezent de agre
siune sexuală la Neverland,

teză caracterizată de

i 
în 2003. Acuzarea piai susține 
și că abuzurile de care este 
acuzat Jackson ar fi avut loc 
după difuzarea documentaru- 
lui,
apărare drept absurdă.

Avocatul lui Michael Jack- 
son a subliniat că nu există 
nici o dovadă a implicării 
clientului său în încercarea 
de răpire a presupusei icti 
me, că anturajul lui Jackson 
ar fi putut acționa din proprie 
inițiativă și că Anii Mărie 
Kite nu l-a întâlnit niciodată 
pe Jackson.

SMART-1 plasată 
pe oriiita Lunii

Paris (MF) - Sonda eu
ropeană SMART-1 a fost 
plasată pe rirbita defini
tivă în jurul Lunii, la 
2.900 de kilometri alti
tudine, la capătul unei 
manevre operate cu aju
torul sistemului său de 
propulsie electrică. O- 
biectivul sondei e să al
cătuiască hărți și să 
analizeze compoziția ge
ologici a satelitului. 

lil'Kim, la tribunal 
î New York (MF) - Cân
tăreața Lil'Kim a apărut 
marți în fața unui tri
bunal de la New Y6rk 
după ce, în 2001, a fost 
implicată într-un schimb 
de focuri în fața unui 
t>ost de radio. 
1 Pe numele ei adevărat 
Kimberly Jones, ea este 
acuzată că a depus măr
turie mincinoasă în tim
pul anchetei, pentru' a 
Eaperi doi membri ai 

furajului său despre 
care se presupune că âr 
fi deschis focul 
ț uA fost inculpată fiți 
pentru conspirație în^Bi 
vederea comiterii -le J^BK 
sperjur, mărturie ^^Bm 
mincinoasă și ob- 
fetrucționare a jus- 
tițlei. Riscă o pe- 
deapsă de 45 de 
pni de închisoare.

î
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Denise (Foto: EPA)

■ Regina Elizabeth 
a ll-a a Marii Britanii 
i-a acordat un titlu 
onorificdecavaler

j 
i
.i

Divorțează 
deCludie 
Sheen

/
Los Angeles (MF) - 
Actrița Denise 
Richards i-a intentat 
divorț lui Charlie 
Sheen, cu care era 
căsătorită din 2002, 
powtvtt documen
telor juridice depuse 
thlercuri la un tribu
nal din Los Angeles. 
Richards (34 ani) 
este ihsărcinată în 
luna a șasea cu cel 
de-al doilea copil al 
cuplului, mai având 
o fetiță care va îm
plini un ah săptă
mâna viitoare. Ri
chards solicită pensie 
alimentară și custo
dia totală a copiilor. 
Richards și Sheen 
s-au căsătorit pe 15 
iunie 2002, la doi ani 
după ce s-au cunos
cut pe platoul de 
turnare al filmului 
„Good Advice". 
Charlie, fiul celebru
lui Martin Sheen, 
este cunoscut pentru 
rolurile din „Platoon" 
și „Hot Shots". De
nise Richer ds a jucat 
în „Wild Things".

Londra (MF) - Bill Gates, 
fondatorul și patronul Micro
soft, a fost decorat miercuri, 
la Buckingham, de regina E- 
lizabeth a U-« a Marii Brita
nii, pentru succesele sale eco
nomice și operele de caritate 
la care ia parte.

Gates (49 ani^ș fost însoțit 
la ceremonie de Melinda, so
ția sa. Regina i-a acordat un 
titlu onorific de cavaler, la

$ 
ș 
r

■r-
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Londra (MF) - Omenirea ar putea rămâne 
fără antibiotice eficiente la sfârșitul aces
tui deceniu și va trebui să facă față unei 
perioade de 5 ani până vor fi create altele 
not Profesorul George Poște, director la 
Universitatea Arizona și unul dintre con- 
S flier ii președintelu Bush a avertizat că 
între 2010 și 2015 omenirea va fi foarte vul
nerabilă în fața bolilor infecțioase, ca rezul
tat al rezistenței virușilor la antibiotice.

britanică unor personalități 
străine pentru realizări excep
ționale care au servit intere 
selor Marii Britanii.

Microsoft are două mii de 
angajați în Marea Britanie și 
un laborator propriu de cerc
etare în cadrul Universității 
Cambridge. , .

Unul dintre cei mai bogați 
oameni din lume, Bill Gates 
nu va putea fi apelat totuși 
^Sfr Bill”, deoarece nu are ce
tățenie britanică.

. Regina Elizabeth a Il-a a 
Marii Britanii nu e interesată 
de "infamrină, dar l-a informat 

—, — pe Bill Gate* că soțul ei, prtn- 
n Office. M Philip, este pasionat de a- 
i coroana teLdotoeniu.

I Flâyia
în zddia Vărsător, ? 

| ane 19. ani, e
pasionată

j de modelling; ■
r (. dans și îi plac x 
•călătoriile.

(Fsto: .Traiaft Mat, 
iJ ’■ > ■■"tța

tis--

Născută

efceLdomenîu

■ Luna martie a debu 

europene, în condiții 
meteorologice aspre

tei MF) - Țări înzăpe
zite, recorduri absolute de frig 
sau recorduri depășite în anu
mite regiuni - europenii au 
început-luna martie in con
diții meteorologice aspre.

Cea mai scăzută temperatu
ră din Elveția, de la începutul 
iernii, s-a înregistrat în noap
tea de marți spre miercuri în 
satul La BreVine, -34,4°C.

Ea Berlin, stratul de zăpadă
atingea 19 cm, iar la Greifs
wald 41 cm. Școlile au rămas 
închise miercuri în trei pi 
vincii nordice din Olanda, un
de stratul de zăpadă a atins
între 20 și 30 cm. La fel șl în 
nordul și centrul Greciei.

■ Scena eliminată pre
zintă uciderea și tran
șarea unui măgar de 
populația înfometată

Copenhaga (MF) - Regizorul 
danez Ears von Trier a renun
țat la o scenă din următorul 
său film, „Manderiay”, în ca
re era ucis un măgar, hi ur-

Ninsoare șl ger la Copenhaga, Danemarca (Foto: epa)

centrul României, unde tem-în unele zone traficul ae
rian a fost perturbat, cum a 
fost în Paris Madrid, Barcelo
na sau Amsterdam.
Au fost și victime

- V
Jprei persoane, între cane 

un nou-născut, au murit de 
frig în ultimele două zile în

ma numeroaselor mesaje de
protest pe care le-a primit.

Scena cu princina a provo
cat de altfel și retragerea ac
torului american John G.
Reilly din distribuția filmu
lui, în aprilie 2004. Scena eli
minată prezintă uciderea și 
tranșarea animalului de po
pulația înfometată din Man
deriay. înainte de ilmares

peratura a scăzut până la -31°. 
în Portugalia, un bărbat de 94 
de ani a murit marți, de hipo- 
termie, la Evora.

în Spania căderile de zăpa
dă au paralizat legăturile ma
ritime între sudul țării și nor
dul Africii.

scenei, animalul a fost euta- 
nasiat sub control veterinar.

La Roma, -2,5°, miercuri, 
reprezintăreccașdifl de frig ai 
anului și tina dinfrjj cate mai 
geroase zile din ultfamODO ani.

în Belgia, ninsoarea i-a o- 
bligat pe organizatori să anu
leze Memorial Samyn, cursa 
cicliste din circuitul european. 
Miercuri s-a înregistrat cea mai 
scăzută temperatură din aceas
tă iarnă șt în Republica Cehă, 
cu -31,2° la Horska Kvilda.

în Austria s-a înregistrat 
marți cel mai mare consum 
de electricitate de la. începutul 
anului, distribuitorii de păcu
ră rămânând fără stocuri.

La București s-au înregis
trat -20°, temperatura cea mai 
scăzută pentru luna martie 
din 1900 încoace.

■ Țările scandinave au înre
gistrat recorduri: -39,6° marți, 
la Gieias, în Suedia, sau -38,8° 
la Roerr», în Norvegia.

Lars von Trier a preferat să 
renunțe la scenă pentru ca 
polemica să nu pună în um- f 
bră mesajul politic și social al 
filmului.

tei t în Suedia, „Mander
iay” este a doua parte a unei 
trilogii, prima parte fiind 
„Dogville”.

își cere scuze
Ierusalim (MF) - Nata

lie Portman recunoaște 
că a fost o greșeală •* ';

filmeze o 
scenă cu 

^conținut e-
rdwkitr-o

parcată în 
apropiere' 
de Zidul

Natalie Plângerii
(Foto: ERA) de lai Ieru

salim. Ac
torii și echipa de filters 
au fost huiduiți de credin
cioși și au fost neVolți 
să părăsească locul sub 
escorta poliției. Scena 
s-a filmat lângă teul de 
pelerinaj din Ieritâalisi.


