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Vremea va fi foarte rece, înregistrân- 
■ ij I du-se ninsori. Integrarea aduce amenzi!

dimineața la prânz seara

■ Integrarea în UE a 
României va impune și 
în județul nostru con
formarea la cerințe.
INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Peste 100 de agenți econo
mici, primării și directori de 
firme deconcentrate vor sem

na în cursul lunii acesteia că 
au luat la cunoștință ce pre
supune din punct de vedere al 
mediului integrarea europea
nă. „în momentul aderării ne 
paște exemplul Poloniei care 
în prezent plătește amenzi de 
300.000 de euro pe zi. Aceasta 
pentru că la noi în județ direc
tivele de mediu nu s-au apli
cat și există șanse minime ca 
ele să se aplice până atunci”,

declară Georgeta Barabaș, di
rector IPM Hunedoara.

Potrivit sursei citate, inte
grarea hunedoreană a început 
deja cu stângul. „Molot a fost 
ofuscat că l-am atacat cu groa
pa de gunoi din Petroșani. Dar 
în septembrie, CJ a renunțat 
la vechiul proiect ISPA finan
țat de Bavaria pentru proiec
tul de curățare a deșeurilor pe 
Vale. Avem încă o perioadă de

grație. Poate până atunci se va 
rezolva problema canalizării 
în Hunedoara, Deva și Orăștie. 
Sunt mai puțin de doi ani și 
încă nu s-a făcut proiect pen
tru așa ceva. E clar că nu se 
rezolvă nimic, dar nici bani de 
amenzi nu sunt”, mai spune 
Barabaș.

Dacă la agenții economici se 
poate pune „lacăt” pe firmă, 
ce se va întâmpla la primării?

De 8 Martie, „Cuvântul liber” vă urea
ză, dragi cititoare, ca iubirea să vă lumineze 
sufletele. Viata să vă fle o veșnică primăvară!

• Ziua femeii pentru automobiliste. 
„Cuvântul liber" Deva, Poliția rutieră, ACR și 
Direcția pentru Tineret și Sport oferă con
ducătoarelor auto, astăzi, începând de la 
ora 11.00, flori, ziare, diplome și posibili
tatea obținerii unor premii la miniconcur- 
surile organizate. (V.R.)

CUVÂNTUL LIBER
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Rata șomajului în SUA
Rata șomajului în SUA a crescut ușor de la 5,2 la sută în 
luna ianuarie, la 5,4 la sută din ansamblul populației active 
în luna februarie. în aceeași lună au fost create peste 270 de 
mii de noi locuri de muncă, în următoarele sectoare:

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Departamentul American de Muncă

Cu ocazia primăverii și a zilei 
de 8 Martie, conducerea 
S.C.CftRPATCEMEST 
MOWING S.A. DEVA 

dorește tuturor doamnelor și 
domnișoarelor care sunt anga
jate ale companiei, precum și 
prietenelor și colaboratoarelor 

noastre un sincer „La 
Mulți Ani” împre

ună cu urări de 
sănătate, bucurii 

și împliniri.
Conducerea 

S.C. CARPATCE- 
MENT HOLDING S.A.

Un miner si-a bătut crunt soția
5 A

■ O femeie a ajuns în 
spital după ce a fost 
bătută crunt de soțul 
său.
Mihai Stan

Petroșani (M.S.) - Un nou 
caz de agresiune fizică asupra 
unei femei a zguduit comuni
tatea locală din Valea Jiului. 
Un miner de 32 ani, din Pe
troșani, și-a bătut soția până 
când a fost nevoie ca femeia 
să fie internată, de urgență,

în spitalul din Petroșani, a 
informat purtătorul de cuvânt 
al IPJ Hunedoara, inspector 
principal Magda Popa.

Totul a pornit de la o criză 
de gelozie pe care soțul femeii 
a făcut-o pe fondul consumu
lui de băuturi alcoolice. Din 
cauza agresiunii fizice la care 
a fost supusă, victima, în 
vârstă de 30 de ani, a suferit 
un traumatism toracic, avea 
o coastă ruptă și hemoragie 
internă. Medicii de gardă de 
la Spitalul de Urgență din 
Petroșani au intervenit rapid

și au reușit să salveze viața 
femeii. Acum ea se află sub 
îngrijirea medicilor.

Din primele cercetări efec
tuate de poliție s-a stabilit că 
victima a fost bătută în locu
ința pe care cei doi soți o ocu
pau în Petroșani. Ancheta de
clanșată în acest caz este în 
curs de desfășurare. Față de 
autorul faptei vor fi luare 
măsurile legale care se im
pun, în funcție de concluziile 
medico-legale urmând să fie 
stabilită încadrarea juridică a 
dosarului.

Furt de mobile
Vulcan (M.S.) - Trei 

tineri din județul Dolj au 
furat din incinta unei fir
me din orașul Vulcan te
lefoane mobile în valoare 
de 478 milioane lei. Cei 
trei au pătruns în sediul 
societății după ce au rupt 
lacătele de la intrare cu 
ajutorul unor foarfeci 
speciale. O persoană a a- 
nunțat poliția, iar hoții 
au fost prinși în flagrant. 
Prejudiciul a fost recu
perat în totalitate.

/oate florile din 
lume, un gând 
bun, multă feri
cire și împliniri 
pentru toate 
doamnele și 
domnișoarele 
comunei 
ȘOIMUȘ.

Primar, 
Laurențiu Nistor

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• Suspecți uciși. Două persoane suspectate 
de apartenență la gruparea teroristă al-Qal- 
da au fost ucise și alte 11 au fost arestate 
într-o operațiune a armatei pakistaneze, în 
provincia Waziristanul de Nord, la granița cu 
Afganistanul. în timpul incursiunii a avut loc 
un schimb de focuri în urma căruia au fost 
uciși doi bărbați, alte două persoane fiind 
rănite.

.* ■ •
•S-au sinucis. Două persoane considerate 
suspecte în atentatul comis, în 2004, împo
triva președintelui taiwanez Chen Shui-bian, 
s-au sinucis. Președintele taiwanez și vice
președintele țării, Annette Lu, au fost răniți 
ușor la 19 martie 2004, după ce mașina din 
care salutau un grup de admiratori a fost 
ținta unui atac armat.

Atentat
sinucigaș

Samarra (MF) - Un 
atentat sinucigaș a fost 
comis ieri la Balad, la 70 
de kilometri nord de 
Bagdad, acesta soldân- 
du-se cu 15 morți și 23 
de răniți, a anunțat un 
responsabil al poliției 
irakiene.
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Comuniștii, câștigători în Moldova
■ Potrivit Constituției, 
Parlamentul îl va de
semna pe președintele 
țârii

Chișinău (MF) - Partidul 
Comuniștilor din Republica 
Moldova, proeuropean, aflat 
la putere din 2001, se situează 
pe prima poziție, în scrutinul 
legislativ de duminică, potri
vit rezultatelor parțiale anun
țate, în noaptea de duminică 
spre luni, de Comisia Elec
torală Centrală.

Potrivit Constituției Repu
blicii Moldova, Parlamentul II 
va desemna pe președintele 
țării.

Rezultatele obținute dumi-

nică de Partidul Comuniștilor 
, al președintelui Vladimir Vo
ronin ar putea reprezenta o 
victorie pe jumătate. Forma
țiunea va obține 55 de man
date, în timp ce Blocul Moldo
va Democrată va ocupa 35 de 
locuri, iar Partidul Popular 
Creștin Democrat va avea 11 
mandate, conform unor pre
viziuni publicate de BBC 
România.

Ruptura între Chișinău și 
Moscova a fost provocată mai 
ales de problema Transnis- 
triei, republică seaparatistă 
de pe teritoriul moldovean, 
susținută de Rusia, care își 
menține aici trupele, In pofi
da acordurilor internaționale 
care prevăd retragerea lor.

Tensiunile cu Moscova s-au 
intensificat în ultimele săptă
mâni, Republica Moldova în- 
chizându-și frontierele pentru 
observatorii ruși și expulzând 
zeci de cetățeni ruși, în timp 
ce președintele Vladimir Vo
ronin a denunțat amestecul 
Moscovei, La rândul său, Ru
sia a acuzat autoritățile mol
dovene că aleg în mod delibe
rat calea confruntării.

Cu câteva zile înainte de 
scrutinul de duminică, Voro
nin s-a întâlnit cu președinții 
proocidentali ai Ucrainei și 
Georgiei, provocând temeri la 
Moscova în legătură cu for
marea unei axe antiruse în 
rândul fostelor șale state sate
lite.

Statuia lui Lemn, la loc de 
cinste in Chișinău (Foto: epa)

Băsescu pleacă azi la Washington
■ După Londra și 
Moscova, președintele 
merge la Washington 
pentru o vizită oficială

consultativă
București (MF) - Pre

mierul Călin Popescu 
Tăriceanu și șeful dele-’ 
gației Comisiei Europe-' 
ne în România, Jona- 
than Scheele, s-au întâi-* 
nit, ieri, la Palatul Vjc- 
toria, pentru a analiza' 
stadiul procesului de în-' 
tegrare a României fii. 
Uniunea Europeană.

întâlnirea s-a înscris" 
în procesul, uzual de;: 
consultări dintre pi*-’, 
mier șl șeful delegației’’ 
Comisiei Europene, în 
vederea integrării Rb-: 
mâniei în UE, se arată 
într-un comunicat al BL- 
roului de Presă al Gu-1

J®CWxfoI'oficiali nu jrei-1 i 
terat faptul că România ’ 
se află în graficul pro K 
cesului de aderare la j 
Uniunea Europeană.

Premierul a amintit, 
voința politică și anga-1 
jâmentul părții re 
în ceea ce privește în- 
depiinirea obligațiilor 
asumate în negocierile. 
cu UE. .

asemenea, importante.
O oră cu Bush ",

încrezător în valabilitatea 
viziunii sale, pe agenda exter
nă în primele luni ale manda
tului de șef al statului figu
rează vizite oficiale la Londra 
și Washington. în capitala 
britanică Traian Băsescu a 
fost la sfârșitul lunii ianuarie, 
iar la Casa Albă se va află 
mâine, întrevederea cu 
George W. Bush din'Biroul 
Oval fiind programată să du
reze mai bine de o otă.

înainte de &■ ajunge la 
Washington, președintele Bă
sescu a făcut o vizită și la 
Moscova.

Ceea ee mai așfăaptă au
la 
la 

bstf oH|Hrerea

i.+

Carlos Mesa
(Foto: EPA)

Demisionar
La Paz (MF) - Preșe
dintele bolivian, Car
los Mesa, a anunțat 
duminică, într-un 
mesaj transmis de ‘ 
posturile de radio și 
televiziune, că își va 
prezenta demisia din 
cauza crizei sociale 
grave din țara sa. 
Mesa a preluat pute
rea la 17 octombrie 

! 2003, după ce preșe- 
: dintele liberal Gonza- 
i Jo Sanchez de Loza- 
j. da a fugit în SUA, în 
ș urma unei revolte

Rise de noi 
atentate

l ■

Madrid (MF) - Minis
trul spaniol de Interne. 
Jose Antonio Alonso, a 
calificat drept notabil 
riscul comiterii unor 
noi atentate în Spania, 
la aproape un an după 
atacurile de la 11 martie 
2004, soldate cu 191 de 
morți. Ministrul a pre
zentat un bilanț provi
zoriu al iîtehete . In to- H’.pbpulare

Id®Sr'9*ros
ritatea cetățeni maro
cani din Spania, au fost 
acuzați oficial de justiția 
spaniolă pentru presu
pusul rol în masacrul de 
la 11 marți 
iar alți 22 au 
fost 
plasați 
în de
tenția 
provi
zorie.
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cu cel puțin 80 de 
morți. Președintele 
s-a confruntat cu 
amenințări serioase, 
în special cu pre
siunea exercitată de 
sindicate pentru 
naționalizarea dome
niului hidrocarburilor 
Gazul este principala 
resursă naturală a 
Boliviei, această țară 
având a doua rezer
vă <fe hidrocarburi 
din regiune, după ■ 
Venezuela.

Funeralii naționale
Roma (MF) - Funeraliile naționale ale lui 

Nicola Calipari, agentul italian ucis de 
tiruri americane, in Irak, în timpul 
evacuării unei foste ostatice italiene, au 
început ieri la Roma, în biserica Sfânta 
Maria a îngerilor, la ceremonie fiind 
prezenți responsabili de stat de cel mai 
înalt rang, relatează AFP.

Catafalcul, purtat de șase militari care 
reprezentau toate armele, a trecut printre 
șiruri de soldați afiați în fața bisericii.

Soția și cei doi copii ai agentului italian 
au stat în primul rând, alături de persona
lități politice, printre care președintele Car
lo Azeglio Ciampi și premierul Silvio Ber
lusconi.
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București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu va pleca 
azi la Washington pentru o 
vizită oficială, la invitația 
președintelui SUA, George W. 
Bush, după vizitele la Londra 
și Moscova.

încă din timpul campaniei 
electorale, Băsescu a surprins 
politicienii autohtoni și div
erși analiști, dar a deranjat și 
unele cancelarii europene, 
vorbind despre „axă Wash
ington - Londra - București”.

După instalarea ia Cotro- 
ceni.el șina explicat de mai 
multi) ............... ' '
externă, . =_______________ ________ ... % _____
afirmațiile din campanie, pre- nă, proces în care relațiile cu unui compromis ci Fondul 
cizând că termenul „axă” a Franța și Germănia sunt, de Monetar International.

Traian Băsescu merge la Wash
ington. (Foto: arhivă)

fost nepotrivit și că, de fapt,
una dintre principalele obiec- torităti10 de la Bucii 

tă, dar a mai nuanțat grarea în Uniunea Europea- V

f 4.
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Atacuri soldate cu morți
Baaquba (MF) - Cel puțin 

șase militari au fost uciși, 
ieri, într-un atac care a vizat 
un punct de control din Ba
aquba, iar un atentat cil ma- 
șină-capcană comis în acest 
oraș, s-a soldat cu moartea a 
doi polițiști și a unui civil, au 
anunțat surse din poliție.

Persoane înarmate au ata
cat cu mitraliere și grenade 
un punct de control al ar
matei irakiene din cartierul 
al-Muradiya, in vestul orașu
lui, în jurul orei locale 07.00.

Un atentat cu mașină-cap-

cană a fost comis în jurul orei 
locale 08.00, la trecerea unei 
patrule a politiei, în cartierul 
Mualimin, doi polițiști fiind 
uciși, a informat locotenentul 
Mahmud Muthanna.

Explozia' s-a soldat și cu 
moartea unui civil și rănirea 
a 11 persoane, șase fiind 
membri ai forțelor de ordine.

Filiala irakiană a rețelei 
teroriste al-Qaida, condusă de 
Abu Mussab al-Zarqawi, a. 
revendicat, ieri, într-un comu
nicat difuzat pe un site Inter
net, atacul.
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Tel. 0254-211275, 212157, 
fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMA: 211275
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Au fost dcSdlkHtl^l
Bucuroșii (MF) - Președin

tele Biroului Electoral ăl Mu
nicipiului București (BEM), : 
adjunctul locțiitorul acestuia 
și judecătorii de rezervă per 
tru aceste două funcții au fost 
desemnați, la sfârșitul săptă
mânii trecute, informează 
Prefectura Capitalei. Preșe
dintele BEM va fi judecătorul 
Mihai Pantelimon Drăguțes- 
cu, iar locțiitorul acestuia va 
fi judecătoarea Magdalena 
Petre. Rezervele acestora vor 
fi judecătorii Manuela Auro- 

| ra Guțu și Lucia Rog.

—-------T-\--- i
încrezător k

ducere și că el cretm în

, cu portretul președintelui lor, Bashar al-Assad, protestează contra 
retrage trupele siriene din Liban. 14.000 de soldați desfășurați 

va fi retrași, decizie luată sub presiunea comunității internaționale. (Foto: sMț&- >&

- ;

Năstase este
• .?>•

București (MF) - Adrian 
Năstase a evitat, ieri, să se 
pronunțe dacă va candida la echipă. Chestionat*dacă 
președinția FSD, în situația > edința fte ieri a Delegați 
în care statutul nu va cu- Permanente s-a iiiMmt ca 
prinde și postul de președin
te executiv, dar și-a exprimat 
încrederea în formula de 

conducere înechipă.
întrebat dacă va candi

da Ia președinția partidu
lui, actualul președinte al 
PSD a arătat că sunt foarte 
multe discuții despre sta; 
tut, despre posturi în con- statut.

ducere și că el crede în 
formulă de condt&ege 
orhini Phoctinnof rlonă 11»^*

funcția de președinții exe
cutiv să lipsească, liderul 
PSD a infirmat această ipo
teză, explicând că în. mate
rialul aflat în pregătire 
pehtru Biroul Executiv 
Central există sugestia pri
vind introducerea postului 
de președinte executiv în )

 ■ -
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Ziaristele hunedorem, la armă

Azi, bărbații gătesc și servesc

nimic!

de pe raza localităților Btai

învățământ, cu performanțe 
deosebite în inovarea didac
tică, în pregătirea preșcola- 
rilor sau a elevilor, în pregă
tirea elevilor distinși la con
cursuri școlare, faza națio
nală și internațională, pre
cum și cu o vechime de peste 
3 ani în învățământ, poate 
beneficia de gradația de mer
it, acordată prin concurs. 
Această gradație se acordă 
pentru 10 la sută din posturile 
didactice existente la nivelul 
Inspectoratului Școlar și re
prezintă 20 la sută din salari
ul de bază al funcției sau pos
tului persoanei în cauză. Gra
dația de mait se include în 
salariu] de bază.

surprins, dar a afirmat că se 
aștepta la acest lucru: „Nu 
știam nimic, mai ales că până 
acum nu mi-a parvenit un 
asemenea decret prezidențial, 
înșă încetarea raporturilor de

Deva — Vestea încetării 
raporturilor de serviciu a 
ajuns la cunoștința chestoru 
lui Petru Coțolan, șeful In
spectoratului de Poliție al Ju
dețului Hunedoara, din presă, 
în timpul zilei de ieri. Asta cu 
toate că președintele Traîan 
Băsescu a semnat decretul de 
încetare a respectivelor rapor
turi ale șefului polițiștilor 
hunedoreni în urmă cu patru 
zile. Iar știrea a fost făcută 
publică tot de atunci, ea fiind 
publicată pe site-ul oficial al 
Administrației Prezidențiale. 
Contactat telefonic, chestorul 
Petru Coțolan s-a arătat puțin

1

a c 
cum si 
vine 
femeii.

Deva-(M.T.) - Asociația 
Internațională a Polițiști
lor - regiunea Hunedoa
ra, în colaborare cu Cen
trul Cultural al Minis
terului Administrației și 
Internelor, alături de IPJ 
Hunedoara, organizează, 
astăzi, un spectacol pen
tru toate femeile din 
poliție. Cu această oca
zie, va fi prezentată o ex
poziție de pictură, eu lu
crări ce aparțin polițistei 
Rodica Voicu. După a- 
ceastă expoziție, polițis
tele vor asista la un spec
tacol susținut de „Ulti
mul romantic” Marian 
Nistor, alături de Dori
na Paraschiv Nistor și 
taraftd , rdelenii” al IPJ 
Hunedoîira. Polițiștii hu
nedoreni urează tuturor 
femeilor „La mulți ani!”.

Deva (R.I.) - Cu puțin timp 
în urmă s-a încheiat proce
dura de acordare a gradațiilor 
și a salariilor de merit pentru 
profesori. La noi în județ s-au 
acordat aproximativ 190 de 
gradații de merit și în jur de 
1100 de salarii de merit, după 
cum a precizat Sorin Todor, 
purtătorul de cuvânt al In
spectoratului Școlar Jude
țean.

„Salarii de merit primesc 
15 la sută din totalul pos
turilor normate, într-un an”. 
Statutul cadrului didactic 
prevede, la articolul 50, că 
personalul didactic de pre
dare, didactic auxiliar și cel 
de conducere din unitățile de

■ Șeful IPJ Hunedoara 
nu a fost încă înștiințat 
despre decretul semnat 
de președinte.

5OÎH Balo Elena (65 ani) și Ladislau (75 ani) din 
multiplii campioni la aeromodelișm tn perioadă 
1980. /p. 7

lucru a survenit a urmare a 
cererii pe care am înaintat-o 
eu însumi, după ce am primit 
rezultatele expertizei medi
cale efectuate la spitatul MAI 
din București. în ultimul 
timp am fost bolnav; am su
ferit un preinfarct și am fost 
internat la Cluj și București. 
De aceea am considerat nece
sar să mi se acorde înc etarea 
raporturilor de serviciu".
Cine va conduce IPJ?

întrebat despre posibilul 
său succesor la conducerea 
inspectoratului de poliție, 
Coțolan a declarat că nu 
poate să ne spună nimic „Nu 
am cunoștință despre așa 
ceva. Totuși, eu gândesc că 
cei care sunt îndrituiți să 
nui ească conducerea inspec
toratului vor avea în vedere 
pe cineva competent. Și avem 
asemenea polițiști în județ", 
a mai spus chestorul.

>Ui -*1 >n« «i

Reprezentantele presei hunedorene Știu să 
^a9â cu arma- (Folo. Traian Mânu)

1
j; ’ Deva (V.R) - Preșcolarii 

grupei mari de la Grădinița 
cu Program Normal Nr.l De
va - „Micul prinț” au dăruit 
mame r și bunicilor cel mai 
apreciat cadou, un „buchet” 
de cântece și poezii îndrumați 

! de ei.’Maria Sângerean.

“Autograf pentru mama”
Holul grădiniței, frumos de

corat cu aranjamente florale 
și inimioare, a găzduit specta
colul „Autograf pentru ma
ma". Mămici, bunici și chiar 
tătiei, au urmărit cu sufletul 
la gură evoluția micilor și u- 
neori capricioșilor artiști. 
„Poveștile” despre Hori și pă
sărele vestitoare ale primă
verii, Împletite cu momente 
ritmice și declarații de dra
goste pentru mama, în româ
nește și în engleză, s-au con
topit în spectacolul încheiat 
cu gimnastică ritmică.

Propunere, ziua de 8 Martie ar putea fi 
declarată de legislativ ca liberă pentru femei, 
este propunerea făcută ministrului muncii, 
Gh. Barbu, de președintele CNSLR Frăția 

► Hunedoara, Lacrima Minișca. De menționat 
Jjfeste faptul că ea este singura femeie din 
T județ care îndeplinește funcția de președinte 

al unei confederații sindicale. (M.S.)
Directoare la teatrul petroșănean.

Directorul Teatrului Dramatic ,1. D. Sârbu” 
Petroșani, Dumitru Velea, va fi înlocuit în 
funcție de un director interimar. Președintele 1 

: Consiliului Județean Hunedoara, Mircea 
. Moloț, este de părere că Nicoleta Bolcu - în 

prezent actriță angajată a instituției - va fi 
un director bun. (S.B.)

Deva (M.T.) - Ziaristele hunedorence au 
lăsat pentru câteva ore „condeiul” și s-au 
înarmat cu pistoale. Asociația Internaționa
lă a Polițiștilor - regiunea Hunedoara a or
ganizat, ieri, la poligonul din Mintia, „Cupa 
Presei la TIR”, pentru a le sărbători, de 8 
martie, pe toate fetele din presă. După ce 
au primit instructajul de rigoare în privința 
folosirii armamentului, fetele au trecut „la 
treabă”. Cel mai mare punctaj l-a dobândit 
echipa săptămânalului „Replica", repre
zentat de Carmen Buzan. care a obținut 39 
de puncte. A urmat echipa PRO TV Deva, 
cu 27 de puncte obținute de Anemona Doda, 
iar locul trei a fost ocupat tot de un post 
de televiziune. Camelia Cotoară, reprezen
tanta Antenei i Deva, care a fost la egali
tate cu Anemona, a căzut pe locul trei cu 
25 de puncte. Cele trei ocupante ale podiți 
mului au primit cupe și diplome. Toate 
reprezentantele publicațiilor din județ au 
fost la final felicitate de organizatorii, aces
tei competiții. Această competiție a fost mai 
mult decât bine primită, iar orele petrecute 
la poligon au fost relaxante, în pofida frigu
lui de afară

Surprizele, felicitările, tor 
tul pentru sărbătorite și dan
sul au încheiat evenimentul 
al cărui motto a fost: „Aș vrea 
să rămân copil,/ Ca mama să 
nu îmbătrânească/ ii ea ca și 
soarele/ Să trăiască, să 
trăiască, să trăiască!” 

"Chipul cel iubit”
Spectacolul de ieri a înche

iat o suită de manifestări ale 
copiilor de Ziua femeii. Ante
rior ei au confecționat mărți- 
șoare, au desenat, au pictat 
sau au realizat în colaj „Chi
pul cel iubit” și au compus fe
licitări pentru mama. Iată ce 
se spune în felicitarea... des
chisă: „Măicuță iubită, îți 
mulțumesc că mă îndrepți, 
mă ierți și mă iubești chiar 
și atunci când mai greșesc. îți 
doresc fericire, să rămâi 
tânără mereu, să fii întot
deauna cerul meu senin!”
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ISil - » mărit scriitorul Gala Galacllun (Grlgorc 
Ctatacid, mtiucătot, -'ta 1939, al Bibliei fronaAe: 

(n- 29.04,1879)
& • - gta-Păft'kHI

hteat Jrtjta M Mc 
. fin. 19.11. WK

1895 - S-a năsta îjgorescu Bacou^ pcSS.

9 FCOWfl

1B69 - f . •* taM fariioz, corem- ji &«lc
muzkal (.armonia fantastică", „Rorrraași juBeta")

wij  ̂Atar^Ffflfetancl von Zeppelin, csmstructorul

rvffiril orice petrecere este nevoiB de 
muzică variată. DJ Alin poate confirma 
acest lucru.

(Foto: Traian Mânu)
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tneryw wecunca.
Nu sunt programate întreruperi fri furnizarea energiei elec
trice.

Se mtrBrupe furnizarea gazului metan în Deva 
09.00-15.00 Bd. Bălcescu, bl 15A

Apă:
Simt programate întreruperi în furnizarea apei to Deva: 
08.00-12.00 ZonaUnaorlui

Soluția integrantei din 
numărul preefetierrtr 
L - O - IAR - LEAGAN
- AH - NS - ACASA - 
CETE - ADAM - SERA
- UDA - FIR - BUN - C 
-U - NU - LAT - SCUR
ȘI — AN - AT - PUȘCA
- IN - NO - TUN - 
ADORMITI - ©PIU - EV
- D - PLASA - ENQT

• (tem.

750 Jurnal TVR 
I Spart Meteo 

745A0m|ia2 
M un sfert 

i 920 CM minute 
I de afară 
1 SdOTetestopptog 
1050 Nocturne (reluare) 
1150 Portul miracolelor 

! Bare) 
1155 Gwodtapacw 
1250 Tel -1 k 

(reluare) 
1330 Desene animate: Yu - 

t. BGi-Oh
400 Jurnal TVR 

Sport Meteo 
'430 Tfar/ 
1550Atogawfal Itogul 

înseamnă moartei 
Realizator Petre Crăciun 

1530 afara Eco 
1650 Kronka Emisiune In 

limba maghiară 
1655 Armonfl ta 

natură 
1730PWIUInfatiolelor 
1830 Știm 
1850 Sport pro 
1950 Jurnal TVR

Sport Meteo

I

5
i

i

I

r

Cu

TVR Sport Meteo j
» - m. *

tahoddng Cu Nae și

Edftie spedală 
Zilei Femeii 

d minute <fe afară

I 
t

i 
j

t

Olvier (retaare) > 
Franța, 1992) 

Grtgotre Colin,
Qtriring, Brigitte ! 

Atads Detton. ' 
Durai și cai doi
-ofatăși îmbăiat; 

toc o față liniștită, ta 
; - Casator* la țari. Dar , 

Hsparifla brasd a ' 
hălatutai de șase ani 
rihrier, le va transforma ' 

E existența ta coșmar. 
F-4® Odtura ea> (reluare) ’
t 5.1 '■ Alege trifal (retaare) <
■ SMM «WmțWnWBfn 
pKjrDretlne

750 Știrile ProTv Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul cate aduce cartea 
9:15 Tânăr șl neBniștit(t) 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Zămbeto totro predă 
12:15 La Bloc (reluare) 
1350 Știrile ProTV 
1330 De râsul lumii 
1400 Caleidoscop (dramă, 

fSSUA 1990) Cu: Jadyn 
Smith, Peny King, Pa
tricia Kalember, Clau
dia Christian. Una din
tre cele mai impresio
nante povești din seria 
ecranizărilor după ro
manele celebrei autoa
re americane Danielle 
Steel - drama a trei su
rori care, rămase fără 
părinți, trăiesc despărți
te timp de 30 de.ani. 

1650 Tânăr șl neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1750 Știme ProTv 
1745 Teo Emisiune de diver

tisment 
1950 Știrile Proiy Sport

' jaser (acțiune, SUA 
G> 996) Cu: Arnold 
’ Schwarzenegger, Jamt, 

. Caan, Vanessa L 
' -IMIIiams, James 

' ,V - Coburn, Robert Pas- 
, W tore®. Nominalizat la 
if “Oscar pentru cele mai 
7 Ibune efecte sonore, 

Erasers II are In rotai 
principal pe Kruger 
(Arnold Schwarzeneg
ger), up; agent de elită 
tfin cadrul Programului 
Ft trai « Protecție a 

|M «terilor.
Î14SJroteai MeddnUge 
«Mfcamplonflorîh pauză: 

Știrile PRO TV 
««Știrile PRO TV 
Jill Rezumat Uga Campl-

ț

630 In gin presei 
(reluare)

730 Observator
Cu Sanda Nicola. 
Sport

850 Canalul de știri 
1050In gura r~ 

(reluare) 
1150Conon

Interactiv
1250 Hercule
1350 Observator Cu Simona

Gherghe
1345 Femeile 

contraataca 
(reluare) I 

; 16500 r x
1645 Vhrere-Atrălcupasi-

i 
i

i

*

I

El (reluare)
&15 Te voi învăța să Iubești
B (reluare) 

9:15 Rfa (reluare)

■ ZflObiMMpiraltor
î B (retaare)
! 730DeminbMte .} 755 Sport cu Fta
î Si (retaare) < 830 Sunset Bead
I 850Toteataning ) HSUA1997)
. 830 CaZar șl tipar r 930Drantete|l|
r BSOSărtrtă-ffltprofatel î 1050 KnbStan
’ B(reluare) • 115OMonkl
I 1050TomnMtiDP2Emis1- l IZSOThafauran 

une de dteerisment cu ; buuMM (tata
i știri dh lumea muzicală, 1255 M hi mu 
I invitați in platou, dedi- f ’»• «■*--»«

cațll și mmaje ta drect
! prin SMS.
! IfeBPaskri

1245 la... șl razi 
1330 Teleshopping
140Q Dmnerawiite 

ritmul 
1430lmuteptad« 
1550 hnpreoii n Europe

Emistarte ta germană
1650 Tribuna pantelor par 

temaitere
; 1645 Junii TVR
i

I

.8
â
î
iî
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I
1
1

I
i
I

850 Sudoare și fumkătvi 
□(Comedie, Franța, 2003)

950 Prietenele (Dramă, 
(3 SUA, 2001) Cu: Laurel 

Holloman, EBse Neal, 
Frances Fisher 

1125 Chicago (Musical, SUA 
13 2002) Cu: Renee Zell

weger, Catherine Zeta- 
Jones, Richard Gere, 
Queen latHah, Lucy Liu 

1320 Irene (Comedie, Franța, 
132002) Cu: Qkile De 

___ France, Bruno Puțzulu

063007.00 ObsenratorAk
Deva (r) J

11.0012.00 După canal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 Publicitate 
345-2400 Observator

t
1

(

t

i 
I.
i
i
I

l
i

: 1555 (tatii PămtaiuU(SF, 
13 Marea Britanie, 2003) 

1725 Călătoria fantKtică 
(Comedie, SUA 1987) 

1925 O femMe cu probleme
□ (Comedie, SUA 2002) 

Cu: Atoni Marools 
' 2150 Sub pământ S.R.L Ep.

ti - Focul Cu: Peter 
Krause, Mkfae M 
Frances Conroy, Lauren 
Ambrose

' 350 lldtfo-m* cu takete
B (Thriller, SUA 200) Cu: 

Heather Graham, Jo
seph Fknneț Nntaadta 
McElhoin, Ulrich Thom
sen, lan Hart

9 
$

-îi

f 
I
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i
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TELE 7 DEVA■ 1<15PWCBJăfatfcă.Cu: 
) B Maritee Favela, Mario 

Cimarro, Carolina Teje- 
! a, Seigio Catalan, Ada- 

mad Lopez, Judo Aka- 
tar, UKrea Rodrigues 

.] 1530kBMimMl 
padres

I PoreștH adevărate 
Emisiune cu povești 
roate despre viață, 
prezentată de Lucian 
Vizlru

17S5 Vremea de acasă 
1850 Regn» de Acasă 
1410 (mat. Cu: Saul

B Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Tpnes Torrijja, Arturo 
Rios

: 19:15 Ta vol învăța 
Bsă lifaștl

mifand Iubim
|Ș|£u: Corina Danllă,

. Dana Zăvoranu, Bianca 
\ Neagu, Alexandru 

' -'Papadopol, Iurte Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 

Ș, Rădescu.Tora Vasilescu, 
Osn Bordeianu, 

. _. Carmen lonescu, Ioana 
Ginghlna 

ZUmUbi. Cu: Barbara 
BMori, Eduardo Santama- 

. rina, Ana Martin, Jaque- 
. Ine Bracamontes,. 
.Sebastian Rufli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Mc rlii 

225«De3x female (divertis- 
Hment)

®0G Extravaganta Anasta- 
osâa. Cu: Norids Batista, 
“luan Pablo Raba, Klara, 

It de Abrahamț Dora 
Mazzone, Satil Marin, 

./Ludano D'Alessandro, 
. f^țrisol Carabal, Gustavo 

rtodrio’ 82

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de luni 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 La șuetă ai NkoRe

(pățea I)
21.00 Publicitate
21.05 La șuetă cu NkoHe . 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r).

» 1425 Sa a 
! 1525 Dragate șl putere 

tamdefa 
1630WtfftiNatoft

i
l

Nemu- »
i 
t
i
i
i 
i
i 
f 
i
i 
i

.4 
«

ICJOTriMțIhNato J 
'650 Kansty Stow Cu: lonuț ( 

Chermmschi 
1850 Focus PrezintA 

MagadiVasiSi lubrica ; 
Sport pr> ramară de

; 1730
: 1

i 
j '

>
t
i

t
i
V
J
Ș
5
J
I
I

Bune
(soap, 1999, Italia) Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Veto, 
Giudrtta Saltarim, Loren- ș 
zo Ciompl, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1745 9595 - Te învață ce să 
faci

1855 Meteo 
1950 Observator

Sport. Meteo

2015Din dmgofa (divertis- 
. ’fflent) Cu Mlrcea Radu 

. » KăShow
391 -fim r

OSI ta gura presei Mircea 
Badea realizează la 

1 Antena 1 o noncon- 
fomnistă revistă a puNi- 

\ cațiilor sub titlul .In 
bura presei". Timp de 
fimătate de oră, el va 
Supune atenției tete- 
Spectatorului r»te mai 
Interesante știri apărute 

: 4i presa cotidiană, 
săptămânală și lunară, 

. ebirea dintre pro- 
Spe carell real- 

MiroBa și emislu- 
■ iile pe aceeași temă ale 
altor televiziuni este că, 
ăpune el .eu voi fi 
Iresc, normal, nu voi 

‘i-reproduce mecank niște

slWCman Interactiv 
'-BKOfacoMtor
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|S. «rile Pro TV
Do I iHiflete 

glreluare) Cu: Billy Ray i
Cyras, Richard Leacoo, : 
berek McGrath ' * •

i

i
i
i

i

I

1830 Mărturii 
1950 Soția Iul Loranzo

0fcRMinnd 
■Ktotfafl^oter 
^flttlumea de acroaue 
IpRjumal TVR Știri, Sport 

eteo
B- t Euranawiptei- 

nonwMi 
pentru un bărttet 

liotei necunoscut 
drago! coprod.,

™ 788) Cu: Gay Baynei,
5ky Dumont Stephan 

' Marita Henner, 
'Daniel Massey, 0

T■"J.femeie de atari ameri- 
țs ’ cană, foarte frumoasă șl 
. i todată ftrtâlnește 1h

■ Li.baBa un fandez excen- 
itjipric, care tape s-o 

’ ' curteze. Ceea ce va 
țShrma. cu greu șl-ar 
B imagina dneva.

|Rte 
ujdeRtermond 
I de canrar (come- 
UA1996) Cu: 

' ‘ Shawn Vltyans

■- tp MP 
Radu Valcan. Rubrica 
m prezentată de 
Nacflra 

I Monk»- talk show 
divertisment Cu: Monks 
Putu Un talk-show care 
va prezenta situații con- 
fUctuale, realiste tn care 
sa poate regăsi orice 
om obișnuit

J i 
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t 
t
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die romantică, 
1992) Cu: Sandra 

\ '^luflock, Tfa Donovan, 
f, Adrian 

itdhul Ama Bancroft, 
ii&Manr Mara, Hillary Bal- 
•îjfijsy SmHh. Tate Dono- 

#an, un biochlmlst 
t Anpl de munca sa 

' 's ■ A lipsit de noroc la 
ran»l este convins cu tF- 

mL— --------------------- ...
IPMI9 "eKdhil dragostei ' Sport 1410 Fotbal AngBaiCrys-<

I lealii. *

ta pe orice per- ! ed (reluare) 1650 Știrile IV ’

1

î
i
i
ț
r
i
t
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»
, 234) Chicago (Muskal, SUA
! 13 2002)

i
i
i

»50 Știrile TV Sport 0410 Fot- 
! bal de vis: Galatassaray ■ 

Chelsea (reluare) 1150 Știrile 
„ : TV Sport 1120 Handbal femi-

de~prietenui"sto să ) nlrcfcnfala - Polonia (reluare) 
rze otigand ' 13:00 JtMIe TV Sport 13:10 
■me Ruth. Aoasta J Super Spania 1450 Știrile TV

HALLMARK

6
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ft
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0845 Alegerea lui Grade 
(dramă, SUA 2004) 

<030 Flamingo Rising 
(dramă, SUA 2001)

12.15 Misterelepărintelui 
Dowling

1350 Fiicele tai McLeod 
1400 Anastasia (dramă, 

coprod., 1986)
1545 fagma lui 'îracte • 

(dramă, SUA 2004) 
1730 Flamingo Rising 

(dramă, SUA 2001} Ț
19.15 Desert ș| dragoate (co. 

ramantid^BA 2004)
21,00 HlcetetaiMcLeod 
2250 Brigada de poflțte 
3.00 Jordan 
0050 Scandata! SMyHem- 

Ings (dramă, SUA ; 
2000).

DISCOVERY

, tel Pata - Manchester Unit- ’»
Vin* pci Ș «WWW fMtHV t v

de sex opus să se < Sport 1630 Fotbal Spania (rota- i 
----- ' amVIMnCtHfe'RZCfwrtSMț ■ 

i: Norwich City - > 
'Sport; 
fi®**» { 

Juarez - Juan Carl* RâMraz «

Instant»-

Mato
Pta Prezintă: 
lopescu. Rubri- 

| n I 1 11 1J 0t
Enoch» 
tlKjiUM

' are) 1830 Știrile IV Sport 1845
1 Fotbal Anglia: Norwich Chr ■ 

Chelsea 20
; 2150 Box

! MoștirifeTVtaToMOFă: 
< bal: Norwidt Oty - Cheta « 
! (reluare) l

a 
i

1200 Calamități naturale 
1100 Veneția 
1400 Cazinouri americane 
1500 Mari oameni de stat 
1600 Luni dispărute 
1750 Câmpuri de bătălie 
1*50 Aventuri la pescuit 
1030 Pescuit extrem 
19100 Competiția mașinăriilor 
2000 Riscul ca profesie 
2100 Trilogia mumUtor 
2200 Vânătorii de mituri 
2300 Inginerie te superlativ

*



SOCUL - ECONOMIC /5marți, 8 martie 2005

Numărul

100000

euro

■ Valoarea totală a 
datoriilor neachitate ta 
buget depășește 27100 
de miliarde de tei.

Lucia 
Bulugean

IQOOOOfeVcasero»

• Contracte. DMSSF Hunedoara a fntȘW 
în luna februarie două contracte de 
finanțare cu titlu gratuit pentru dezvoltarea 
de servicii sociale. Beneficiarii finanj^rihșunț 
Primăria Orăștle cu Asociația "Sprijiniți co-' 
pili" pentru proiectul - Centru Social Multi
funcțional și Primăria Hunedoara cu Fundația 
Conexiuni pentru proiectul - Casa Cristina - 
Centrul de servicii sociale pentru femei vfe 
time ale violenței. (IJ.) ,

Star Exchange 
Herdan Exchange

Cei 28 de membri ai echipajului unui tanc petrolier 
au scăpat ca prin minune din incendiul care a izbucnit 
la bordul vasului. Petrolierul, încărcat cu 7000 de tone 
de combustibil, a fbet scos în larg pentru * evita pro
ducerea unei catastrofe în portul norvegian unde em 
ancorat. (FoteB’A)

Cele mai mari restanțe la 
plată se înregistrează însă la 
bugetul asigurărilor sociale 
de stat. Totalul acestora, 
numai în județul nostru, se 
ridică la aproximativ 13700 de 
miliarde de lei.

Pentru bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate vom recu
pera prin executare silită 438

. franc elvețian 
c v.

declanșat o campanie de con
sultații medicale gratuite, 
care se încheie la sfârșitul 
lunii martie.

Acțiunea se înscrie în 
cadrul campaniei naționale 
„Cere mai mult de la viață'”, 
inițiată 
Sănătății 
Română

miliarde de lei, iar pentru cel 
al asigurărilor de șomaj alte 
2558 miliarde de lei. Pe 
ansamblu, 87% din totalul 
datoriilor neachitate aparțin 
agenților economici - mari 
contribuabili, care își 
desfășoară activitatea în 
județul Hunedoara”, a mai 
precizat Mihaela Boldor.

La începutul lunii martie, 
Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a județului 
Hunedoara a înființat popriri 
pe conturile bancare ăla 
firmelor rău platnice în su
mă de 4.372 de miliarde de lei, 
sechestre pe bunurile mobile 
și imobile pentru creanțele 
datorate bugetului general 
consolidat în suma totală de 
1051 miliarde de lei, precum 
și popriri pe venituri la terți 
în sumă 1,721 de miliarde de 
lei.

Deva (I.J.) 
bronșitelor cronice depistate 
în județul Hunedoara a eres- 

I cut de la 6.995 
la 8.588 numai 
în ultimii trei 
ani. Fluctuații 
la îmbolnăviri 

I s-au depistat 
și la astmul 
bronșic, cu 932 
de cazuri în 2003 

și 440 cazuri în 2004. Ca 
urmare, se constată o mor
talitate crescută produsă de 
aceste boli ale aparatului res
pirator, de la 3,95 la suta de 
locuitori în anul 2003, Ia 4,02 
la suta de locuitori, anul tre
cut.

Pentru a veni în sprijinul 
lor, la nivelul Spitalelor Deva, 
Hunedoara și Vulcan s-a

de Ministerul 
și Societatea 

de Pneumologie. 
„Dorim să depistăm cazurile 
noi de bronșite cronice și 
astm bronșic, dar vrem să 
investigăm și bolnavii vechi 
în ceea ce privește evoluția și 
tratamentul aplicat. Medicii 
de familie au fost informați 
de această campanie pentru 
a-și trimite la control 
pacienții suspectați de una 
din cele două boli”, a precizat 
Lucia Bulugean, director DSP 
Hunedoara.

tribuabilii mari din județ a 
fost începută procedura de 
executare silită pentru recu- 
«perarea cre- 

totală de 9.656 
de miliarde de 

Mihaela lei> ln vreme
Boldor ce ^te 1862 de

miliarde de lei 
se vor a fi recuperate de la 

( întreprinderile mici și

• Declarații informative. în județul Hurte25 
doâra a fost depus un număr de 351 de 
declarații informative privind impozitul ’ 4 3 
reținut la sursă. Aceste documente fiscaje 
trebuiau înregistrate la fisc până la finei*4 
lunii februarie. (C.P.)

Deva ■ Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a Ju
dețului Hunedoara a început 
la finele lunii trecute apli
carea măsurilor de executare 
ABB la agenții economici ? 
cate au înregistrat datorii 

Ugetar*.
ăăsuriiv constau îjnt 

somații, popriri pe conturi, 
sechestre asigurătorii și 
titluri executorii, a declarat 
Mihaela Boldor, purtătorul de 
cuvânt al acestei instituții.

„Pentru obligațiile față de 
bugetul statului, la con-

Impozit pe divorț
Deva (C.P.) - Guvernul 

intenționează să introdu
că de luna viitoare im
pozite pe moșteniri și 
divorțuri. Mai exact, 
Executivul are de gând 
să „taxeze” cu 16% veni
turile rezultate din trans
ferul dreptului de pro
prietate asupra unor 
bunuri obținute în urma 
moștenirii sau divor
țului. în goana după ven
ituri sigure la bugetul de 
stat,. Guvernul va intro
duce TVA de 19% la abo
namentele TV prin cablu 
și va elimina și alte scu
tiri dela plata acestei 
taxe, probabil de la 1 
aprilie. Din 2006 se vor 
elimina scutirile de TVA 
pentru medicamente și 
se va introduce un regim 
special de TVA pentru 
gospodăriile agricole 
individuale și turism.

! Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 8 martie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian
BNR 36.180 27.389 52.439 23.365
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Raiffeisen Bank

BancPost 36.200 36.800 27.300 28.000 52.500 53.500 23.300 24.300 145 155
BRD 35.800 36.800 27.030 27.960 51.660 '53.540 23.000 23.890 142 155
Banca Transilv. 36.150 36.700 27.302 27.852 52.490 53.340 23.350 23.85® 1JS 5152
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• Făt mort, Cadavrul unui făt a fost găsit 
de polițiștii din Gălan, sâmbătă, într-o ghenă 
de gunoi din piața agroalimentară din locali
tate. în urma necropsiei efectuate de către 
mecuCii legiști s-a stabilit că decesul a sur
venit in urma unei hemoragii menlngo-cere- 
brale cauzate de naștere neasistată. (M.T.)

• Amenzi. țn urma acțiunilor și controalelor 
efectuate, polițiștii hunedoreni au aplicat 
441 de amenzi la legea circulației. Din aces
tea, 24 la regimul de viteză, au ridicat în 
vederea suspendării 10 permise de condu
cere, din care cinci pentru alcool și s-au 
reținut 10 certificate de înmatriculare. (M.T.)

Deva (S.B.) - în 9 martie creștinii 
ortodocși ii prăznuîesc pe cei 40 de Sfinți 
din Sevastia, jertfiți pentru dreapta lor 
credință. Au trăit in veacul al patrulea in 
Ținutul Capadochtei, fiind ostași intr-o 
armată din Armenia, sub comanda unui 
anume Agrigola, om păgân și foarte crud. 
Acesta s-a răzbunat pe cei 40 de ostași pen
tru că erau cu credința in Hristos, cerân- 
du-le să aducă jertfă idolilor. Pentru că 
aceștia nu au fost de acord și pentru că au 
hotărât cu toții „să ducă lupta și pentru 
împăratul cel Ceresc Împotriva atotcon- 
trarului Lui”, au fost întemnițați.. Cu cât 
timpul trecea și stăteau Închiși, credința 
ostașilor era din ce în ce mai mare și de 
neclintit. Și asta contrar speranțelor celor 
care i-au întemnițat și care sperau ca „cei 
40” să se lepede' de credința lor. în final ei 
au dat ordin ca soldați! creștini să fie 
dezbrăcați și aruncați într-un iezer înghețat 
și, pentru că nu s-au lepădat de credința lor, 
neprimînd să se jertfească idolilor, au fort 
torturați. Li s-au zdrobit gleznele cu ciocane 
grele și âu fost arși.

Icoana cu cel 40 de mucenici.

Prefectura Județului Hunedoara; 
Dan____cenânur^biMan, subprefect 
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Radu Ciobanu, la
■ Cultura hunedoreană
aniversează azi o mare 
personalitate a litera
turii contemporane.
<*■»* Bottswiy

Deva - Este vorba despre 
scriitorul și publicistul Radu 
Ciobanu, personalitate, bine 
cunoscută de toți hune- 
dorenii, de toți timișorenii și, 
putem spune, chiar de toți 
românii prieteni ai cărții. 
Născut în data de 8 martie 
1935, ’la'Timișoara ai-sorveht 
al Liceului „C.D. Loga” și al 
Facultății de Agronomie din 
municipiu, apoi al Facultății 
de Filologie din Cluj, scri
itorul Radu Ciobanu a debu
tat In literatură In ’eVista 
„Scrisul Bănățean” cu poves
tirea „Băiatu”, în anul . 1958. 
în 1970 debutează editorial cu

70 ne
volumul „După-amiaza 
bătrânului domn”, iar în anul
1971 este primit în Uniunea 
Scriitorilor din România. Este 
distins cu Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România pen
tru volumul „Crepuscul”, 
apoi, de-a lungul carierei, este 
încununat cu numeroase pre
mii, obținute pentru nu
meroaselor și minunatele vo
lume pe care le-a dăruit li
teraturii noastre. Fervent

colaborator al revistelor lite
rare de elită, Radu Ciobanu 
este el însuși director al unei
astfel de reviste: „Arhipelag”, 
ce apare la Deva. în anul 1993 
i s-a acordat titlul de Cetățean 
de Onoare al municipiului 
Deva. Acum, la ceas aniver
sar, îi dorim maestrului 
literelor, reprezentant mar
cant al județului nostru - 
Hunedoara -, viață lungă și 
un cordial „La Mulți Ani!”.

Nume | 0V120riu
Deva (D.I.) - Partidul 

Popular Creștin Demo
crat - Filiala Hunedoara
a susținut ieri prima 
conferință de presă de la 
înființarea noii forma
țiuni politice, în-cadrul 
căreia au fost prezentate 
evenimentele legate de 
fuziunea PNȚGD și URR. 
Ex-președintele PNȚGD, 
Emil Danci, a arătat că 
vechea titulatură se va 
păstra timp de aproxi
mativ șase ierni, deoarece 
„electoratul nostru din 
mediul rural ar putea fi 
dezamăgit de o scțiiist

plus, ’vom Crace ezcmișDM 
la titulatura PPCD <to*r 
după decizia definitivă a 
instanței ebe se va pro
nunța in acest caz".

' Amintim că-, deocamdată, 
noul partid poartă denu
mirea de PPCD (PNȚGD).

s

Scriitorul Radu Ciobanu a fost felicitat anticipat.

Chiar dacă foarte 
multe persoane 

sunt Înclinate să 
creadă că este o 
manevră politică, 
demiterea lui era 
așteptată. Cred că noii 
guvernanți ar trebui 
să promoveze oameni 
noi care să nu aibă 
nimic de-a face cu 
gândirea comunistă.

Mircea MâRiiă, 
Deva

Su cunosc detaliile 
acestei demiteri, 

dar, având în vedere 
toate schimbările care 
âu loc acum la insti
tuțiile statului, era 
previzibil. Fiecare 
persoană ajunsă într-o 
asemenea poziție tre
buie să știe că la un 
moment dat va pleca.

Maria, 
Deva

yy m auzit doar 
/^.părerile oamenilor 
de pe stradă care dis
cutau despre acest 
lucru, dar eu nu am 
citit nimic în acest 
sens. Pentru că nu 
cunosc detaliile aces
tei demiteri, îmi este 
greu să mă pronunț. 
Să lăsăm autoritățile 
să-și facă meseria.

Deși cred că este o 
eliberare din 

funcție pe criterii 
politice, nu sunt 
împotrivă. Peste tot ar 
trebui promovați 
tinerii pentru că au 
altă gândire și forță 
de a-și pune proiectele 
în aplicare. Tinerii 
dinamizează orice 
activitate.

lUMNIțA, 
Deva

tunai cu oameni 
noi și tineri în 

posturile de conducere 
se poate schimba cu 
adevărat ceva în 
România, mentalitatea 
fiind cea mai impor
tantă. Dacă cei de la 
putere cred că vor 
putea colabora numai 
cu oamenii lor, să-i 
schimbe!

Dumitru, 
Deva

PRIMĂRIA

urează tuturor doamnelor 
din localitatea 

GHESAR O PRIM^ /ARĂ 
FERICITĂ!

LA MULTI ANI!
h Priniar, J



din Deva, Brad, Orâștie și Petroșani

DSJ răspunde acuzațiilor Diego Maradona

Festivitatea de premiere a câștigătoarelor.

Veteranii s-au întrecut pe pârtia de schi

campioană județeană

Gheorghe

a Campionatului școlilor generale la baschet, 
fete și băieți. (C.M.)

. Deva (C.M.) - Cu patru vic
torii din tot atâtea meciuri, 
echipa Dava Deva, camnioană 
a Devei, a câștigat și etapa 
județeană a CJ de Futsal, 
ediția 2005. Dava a dispus, 
samuătă, în cadrul ultimei 
etape, cu scorul de 8-3, de 
Sindicatul CFR Simeria, dar 
titlul de campioană județeană 
l-a obținut practic cu o săp
tămână în urmă, când a dis
pus cu 5-3 de Boromir, prin
cipala contracandidată, după

50 m liber: Cristina Stețcu^.Mteyân Chiftii

Stoaja - Peste 70 de spor
tivi, având vârste între 45 și 
85 de ani au participat la cea 
de-a 34-a ediție a Cupei Vete
ranilor la schi. Desfășurată 
sub deviza “tinerețe fără bă
trânețe”, competiția i-a reunit 
la start pe cei mai împătimiți 
iubitori ai sporturilor de iar
nă. Vremea deosebit de rece, 
cu ceață și viscol, nu i-a în
spăimântat pe cei care au e- 
voluat pe pârtia amenajată 
special în masivul Straja. 
Aurelian Dobrescu, la cei 85 
de ani, s-a remarcat prin ținu-

■ Cel mai longeviv 
participant are 85 ani 
și speră să sărbătoreas
că 100 ani pe pârtie.

ta excelentă de concurs și 
prin Schița de a participa, an 
de an la această întrecere. 
Mai mult, el i-a amenințat pe 
organizatori că-va veni și la 
ediția din 2010, spunând că 
gândurile sale sunt legate de 
aniversarea celor 100 de ani 
pe pârtia de la Straja.

Cele mai bune rezultate la 
ediția din acest an a Cupei 
veteranilor au fost obținute 
de: George Lupaș, Petru Am- 
bruș, Iosif Racolțea, Ladislau 
Boroș, Mircea Suba, Grigore 
Cioflica și Ioan On, la mascu
lin, respectiv Virgiania Jilin- 
schi, Gherghina Grosu și Do
rina Lungu, la feminin.

Organizatorii, Asociația 
Sportivă Comexim și Asocia
ția Sportivilor Veterani din 
Lupeni, au fost la înălțime și 
de această dată, oferind tutu

ror participanților câte o 
amintire deosebită, iar seara 
un bal pe cinste, Ia care “vete-

■ DSJ susține că nu e 
vinovată pentru inci
dentele de la meciul 
Cetate - Oltchim.

.«■ „Tradiție și perfor- 
n înț în sportul roma 

jnesc* la Muzeul din 
Ibeva.

Cupa Măfțșonilui la înot
Hunedoara (G.M.) - Ediția 2005 a Cupei 

Mărțișorului la toot, organizată, sâmbătă, 
la Bazinul din Hunedoara, de Direcția gen
try Sport a Județului, Primăria Hunedoara 
și Clubul Delfinul Hunedoara, a aliniat la 
start peste 60 de sportivi care s-au întrecut 
în 14 probe. Ocupanții primelor locuri au 
fost răsplătiți cu prentil In dulciuri, oferite 
de DSJ (în valoare de 3 milioane) ș! Clubul 
Delfinul (un milion). Ica Buciuman, inspec
tor în cadrul DSJ, aprecia la finriu! com
petiției, că mai mulți sportivi bunedoreni 
sunt talentați și se vor afirma, în scurt timp, 
la concursurile naționale de profil.

un caiac, pantofii de alergare 
ai atletului Victor Firea - fo
losiți între anii 1950-1962 când 
a cucerit 12 titluri de campion 
național plachete, diplome, 
medalii obținute de Marieta 
Ucu, cupe și medalii obținute 
în țară și peste hotare de 
gimnasta Oana Ban ș.a.
Din sportul hunedorean

Despre antrenorii, sportivii 
și sportul hunedorean de-a 
lungul istoriei, a făcut o pre
zentare succintă, pentru „Cu
vântul Liber”, dir. N.Petrescu: 
’’Sportul hunedorean este ex
trem de diversificat. Dacă este 
să ne gândim la aeronautică 
este suficient să amintim nu
mele Iui Aurel Vlaicu care a 
avut contribuții deosebite în 
aviația națională și chiar mon
dială. La Petroșani exista o 
bază de tenis care ar putea fi 
invidiată și astăzi. Aceasta 
poate fi văzută într-o fotogra
fie în expoziție. La Geoagiu, 
prin anii '50-'60 se antrenau 
înotătorii români. Și fotbalul

• Raliu de 8 martie. Filiala ACR HunedoW 
Deva îh colaborare cu Setâsfal
Rutiere a județului Hunedoara |i DSJ orga- * 
nizează cu ocazia zilei de 8 martie un c® 
curs automobilistic dotat cu "Cupa 8 mar*-.')*1' 
tie". Sunt invitate să participe automobilis
tele care se vor afla azi in trafic în jurul 
orelor 1.30 - 13.30 în Piața Victoriei din 
Deva. Participantelor li se vor oferi flori, s 
cadouri, diplome și cupe. (C.M.)

rănii” au demonstrat încă o 
dată ca sunt ...tineri șl plini 
de energie.

echipei Cetate pe criterii po
litice care au culminat cu in
cidentele apărute la turneul 
organizat la sfârșițul săptă
mânii”, preciza Muntean.
Acuzații răuvoitoare

în replică reprezentanții 
DSJ Hunedoara susțin că 
clubul Cetate nu a fost în nici 
un fel sacrificat, ci din contră 
a fost lăsat să utilizeze Sala 
Sporturilor, deși âre datorii 
către* DSJ. „Clubuî Câtate nu 
a respectat orarul stabilit cu 
DSJ pentru turneul de la 
sfârșitul săptămânii și Intr-un 
fel pe bună dreptate jucătorii * Sporturilor Deva în qi 
de la# .g|P a$: intrat pe . conduceriiJ^J

Hagi, regele deibiurilor
București (C.M.) - Antrenorul român este 

lăudat de presa turcă pentru modul de pre
gătire a meciurilor importante. „Hagi, regele 

derbiurilor” a titrat coti
dianul Turkiye după mc 
câștigat de Galatasaray, pe 
teren propriu, cu scorul de 1- 
0, în fața formației Beșiktaș, 
în etapa a XXIII-a a can 
pionatului Turciei. „Echipa 
galben-roșie și-a continuat 
succesele din derbiurile aces

tui sezon printr-o victorie în meciul cu 
Beșiktaș”, notează Turkiye, care amintește 
că Galatasaray a obținut un rezultat de ega- ' 
litate în meciul cu Beșiktaș din turul, 
actualei ediții de campionat și o victorie,' 
cu scorul de 1-0, în fața formației Fener-' 
bahce. Jurnalul menționează că formația,' 
antrenată de Hagi nu a fost învinsă în nici 
uh.nl din cele 11 meciuri din campionat dis
putate în acest sezon, pe teren propriu. „A 
învins, cine a jucat și cine a meritat”, a titrat 
cotidianul Star. „Galatasaray a vânat și 
echipa Beșiktaș. după Trabzon și Fener. 
Echipa galben-roșie a șters de pe teren for1 
mația Beșiktaș, care a jucat cu teamă și a 
înregistrat prima mt an- ra sub conducerea 
■shnieăă lui Rîza Calimbay”, scrie Ster.

ce a fost condusă cu 3-1. La 
festivitatea de premiere, Cor
nel iu Hotăran, președintele 
Comisiei Județene de Futsal 
Hunedoara, a oferit trofeul e- 
chiț^eî -campioane, iar’ Doru 
Toma, secretarul AJ Fotbal, a 
acordat'diplome tuturor jueă- 

echipei Dava și căpita
nilor formațiilor clasate pe 
celelalte două locuri $e pe 
podium. Dava va repișna- ita 
județul la barajul pentru pro
movarea în Divizia G. S'"

teren pentru antrenament în 
timpul meciului Cetate - Olt
chim. ,‘J

Dezavantajarea clubului,,. 
Cetate pe criterii politice nu 
e reală atâta timp cât echipa 
a fost admisă să folosească , 
sala chiar în condițiile în ■ 
care nu și-a achitat obligațiile 
contractuale, având datorii de « 
peste 62 de milioane către 
DSJ. Astfel acuzațiile celor de r 
la Cetate nu au acoperire în... 
realitate și sunt de rea cre
dință”. se arată într-u comu- 
nOl adus la redacție de Stan 
Hanzi, administratorul Sălii''*;

ielei J

Bogate (C.M.) - Fostul 
’ fotbalist argentinian Die 
go Maradona a fost su
pus unei intervenții chi
rurgicale vizând scăde
rea greutății, Ia o clinică 
din orașul columbian 
Cartagena.

Chirurgul Caries 
Chaux, care l-a operai pe 
Diego Maradona, a de
clarat că rezultatele in- 

‘ tervenției chirurgicale 
vizând reducerea capaci
tății de absorbție a «to
rn icului sunt satisfăcă
toare. . ’ ••3’ .-

a avut glorie în județul Hune
doara și a dat țării nume so
nore. Ce să mai spun despre 
rugby-ul de la Petroșani, des
pre adevărata colecție de dia
mante a Cetății „Fetelori’care 
sunt nenumăratele gimnaste 
șlefuite de mari antrenori ce 
au adus faimă României și, 
implicit, Devei. Apoi, ce să 
mai spun despre box, sport în 
care Mihai Leu a reușit să 
realizeze o performanță for
midabilă!” Expoziția va fi 
deschisă, până la începutul 
lunii aprilie, în clădirea Mag-: 
na Curia a
•Muzeului . J,- 
devean. iraVc
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Liviu Gordea

în meciul emisferelor

Lrviu GpnotA

1 ana Umaga a dat tonul spectacolului pe Twicken _
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Los Angeles - Tenisul mas
culin românesc este din nou 
in elita mondială. După 22 de 
ani, echipa noastră s-a califi
cat în sferturile de finală ale 
Cupei Davis, grație victoriei 
obținute Împotriva selecționa
tei Belarus (3 - 2). Următorul 
adversar se anunță a fi însă 
și mai dificil: Croația, echipa 
care a reușit cea mai mare 
surpriză din primul tur al 
competiției. Cu Ivan Ljubicic 
hi mare formă, croații au reu
șit performanța de a învinge 
puternica echipă a Statelor 
Unite, chiar pe terenul aces
teia. După două zile, ex-iu- 
goslavii conduceau cu 2 -1 iar

punctul decisiv a fost obținut 
în primul meci de simplu dis
putat duminică noaptea. Lju- 
bicic l-a învins pe Andy Rod
dick (4 ■ 6, 6 - 3, 7 - 6, 6 - 7, 6 - 2), 
pentru ca în ultimul joc, fără 
miză, Bob Bryan să treacă de 
Roko Karanusic, cu 6 - 2, 3 - 
6, 6 - 1.

Ivan Ljubicic a fost de 
departe cel mai bun jucător al 
întâlnirii de la Los Angeles. 
El a câștigat ambele partide 
de simplu, învingându-1 pe 
numărul trei mondial Andy 
Roddick și pe Andre Agassi, 
în trei seturi. Ljubicic a jucat 
și în meciul de dublu (avân- 
du-1 ca partener pe Mario An- 
cic), pe care Croația l-a ad
judecat împotriva fraților Br
yan, cel mai redutabil cuplu 
din circuitul ATP la acest mo
ment. Pentru partida din sfer
turile de finală ale Cupei Da
vis, programată în perioada 
15-17 iulie, România va face 
deplasarea în Croația.

nil să-l dispute, în deplasare, 
o săptămână mai târziu. Ofi
cialul FRH a mai afirmat că, 
în privința naționalei femini
ne, care dispută, de aseme
nea, o dublă manșă elimina
torie cu Cehia, în play-off-ul

Istanbul (MF) • Jucăto
rii echipei tte fotbal Gala- 
tasaray Istanbul vor fi re
compensați cu câte12.000 
de dolari fiecare '•ntru 
victoria, cu scorul je’l - 
fl, obținută în mad^ftțr- 
bi cu Beșiktaș lștanbul, 
(fin cadrul etapei tfJBQH-a 
a campionatului Turciei, 
a anunțat cotidiariid‘~Fâ- 
natik.

Potrivit sursei citate, 
jucătorii i-au cerut antre
norului român ln»-' ,gh%.

■ Naționala masculină 
Je r.aMijala României 
va întâlni Serbia-Murv 
tenegru la Oradea.

■ Rugby total pe 
Twickenham în contul 
victimelor dezastrului 
din Asia.

• Argint. Atletul Bogdan Țăruș a câștigat 
medalia de argint în proba de săritură în 
lungime, cu performanța de 8,14 m, în 
cadrul Campionatelor Europene de Atletism 
în sală de la Madrid. Țăruș a fost devansat 
de spaniolul Joan Lino Martinez (8,37 m).(MF)

Campionatului Mondial din 
acest an, urmează să mai dis
cute și cu antrenorii Gheor- 
ghe Tadici și Dumitru Muși 
pentru stabilirea locului de 
dișputare a meciului de pe te
ren propriu. „Eu m-am gândit 
la Sighișoara, pentru partida 
retur dintre România și Ce
hia. Urmează să mai discu
tăm și să luăm o decizie”, a 
declarat Cristian Gațu. Româ
nia va întâlni Cehia în 11 sau 
12 iunie, în deplasare, și în 18 
sau 19 iunie, pe teren propriu. 
Președintele FRH a făcut re
feriri și la viitoarele alegeri 
pentru funcția pe care o deți
ne, care sunt programate pen-

Inter rw&wute Mllwx
R^rențlna.-«Reggln» 
Mefoin* - L«k> Rom

tru 23 martie, în cadrul Adu
nării Generale a federațfti. 
„Nici nu știu și nici jjțu mă 
interesează cine și-a dejiii# do
sarul de candidatură Jjpftnjfc 
ția de președinte. Euapi^T) 
cut-o, dar nu am de gând kâ 
mă bat cu orice preț, pentru 
a continua. Mi-am dorit să 
realizăm Centrul Național 
Olimpic de Excelență de la Si
ghișoara, pentru băieți, și voi 
lupta să continuăm activita
tea de acolo. îmi doresc ace
lași proiect și pentru fete, 
încă de acum opt ani și ar fi 
extraordinar să-l putem reali
za pe viitor”, a declarat Cris
tian Gațu.

......

MaHorca - Real Sodetol

Pre iaun: sum 
pentru englezi

Londra (MF) - Jucătorul 
formației FC Barcelona, Ro
naldinho, crede că echipele 
Manchester United, FC Liver
pool, Arsenal și Chelsea vor 
fi eliminate din Liga Campi
onilor în această săptămână. 
„Sunt convins că Barcelona 
va ajunge în sferturile de 
finală, unde va întâlni una 
dintre echipele Real Madrid, 
Bayem Munchen și AC Milan 
sau poate chiar pe Inter- 
nazionale Milano. Cred că 
nici una dintre echipele din 
Anglia nu se va califica în 
sferturi”, a spus Ronaldinho.

iote 311 Si



a sufletului

medical

Director executiv, 
dr. Nicolae Mihail 

f 
Rudeanu

Primar, 

Nicolae Schiau

SC REVA SA
Urează tuturor angajatelor, 
colaboratoarelor, precum și 

familiilor acestora o 
primăvară fără griji.

4e C Martle .
WSfrectaEM:.

Jubilor al.FEMEl 
ilIA'MULfl ANI!'’

■F PRIMĂRIA W‘
ORAȘULUI

HUNEDOARA |H
urează tuturor doamnaloi |î

_ nișa retor bucurii și : 
mp/’n/ri, alături de seninătatea 

celui mai frumos anotimp. ! 
. „La multi ani!”

Director, 
lancu Filișan

Consiliul de Administrație al SC 
CHIMICA SA urează tuturor 
angajatelor și cola bora toarelor o 
primăvară frumoa-^^ff^țf^ 
să și înfloritoare, jfi. *,« ’ \

-.»J £s4 f £ * * 41



T” mărite SOB ■ UCMMt /«

Primaria Lapugru 
urează tuturor doam 

nelor și 
domnișoarelor multă 
sănătate, fericire și o 

permanentă 
primăvară în suflete. 

La mulți ani! 
Primar, 

Iosif Pogan

domnișoarelor, 
acum în pragul 

primăverii anului 
2005, vă doresc 

numai împliniri si 
realizări. 8 Martie 

să vă aducă în 
suflete lumină, 

bucurie si speranță.
Primar,
Moța Rodlca

Primâria 
Simeria

Cu ocazia zilei 
de 8 MARTIE, 
adresez tuturor 
femeilor din 
orașul Simeria 
cele mai alese 
gânduri și cele 
mai calde urări 
de sănătate, feri
cire și o viață 
lungă și fru
moasă.

Primar, 
Păun Jura 
Petru Radu

anqajeaza

Cu ocazia 
z/ie/ dum
neavoas

tră, doam
nelor fi

domnișoarelor 
din comuna Lelese, 

primăria vă urează o 
Cw

nun• 

lamulțianu 
Primar, 

Ing. Ach im 
Ciprian Gheorghe

Martie
Jet Âfoatie

Jenata j,

amliă ottstiJaaoita, 

prh»mi 
Adrian lovăoesc

Societate franeoxfi, cu mkRuI în Drava, rocrutaaxȘ 

INGINER METALURGIST 
Corint»:

■ amoriinfadai mi ioșitratamenttermic
- cunoștinte temeinica in domeniul centralului dwM|ii fi al riredurilor mo-
raioa .

rrinrilnți CV cu scrisoare da inten|M, ptin mH, fax, mu a-mad, la SC Sprinl 
Sarrica România SU, Splaiul Unirii, W M19, M.I, ci.1, op. 12, lucureșli.

tex: 021-3227106 a-moil: fTadancnJvOaoOafaatwn

Nu m vor da relafii prin teteton/tetereM vo avaa loc b Doua, te oprita.

■4

Consiliul de Administrație al SC MERCUR SA 
tad convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 

din SC MERCUR SA, cu sediul în Brad, Str.' Repu
blicii, bl.6 pater, Jud. Hunedoara, la restaurantul Moților nr,109 din Brad, 
Str. Republicii, bkl, în ziua de 25.03.2005. ora 12.00. cu următoarea 
ordine de zl:

anunțâ UCITATIE
pubucA pentru:

1. Întocmire Studiu de 
fezabilitate "Canalizare me
najeră $i pluvială în loca
litățile Boșorad șt Chit id" și

J Proiect tehnic "Anexă stație 
de tracta re".

2. Execuție lucrări la 
Școala Generală Chltid.

Informații de depunere a 
i ofertelor: 0254/733.050; 
i 0723/698.332.
! Termen de depunere a 
i ofertelor: 17.03.2005, ora 
, 12.00.

:«CS>
Consiliul do Administrație al SC VIDRA CONFEX SA 

HUNEDOARA convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR pentru ziua de 22.03.2005, ora 15,30, la sediul 

societății din Hunedoara, Str. 9 Mal. nr,2. f
DaeO la itata r_njiliînnSrf'ort» .1'■teTfilafaatir--—u®c« aaxa prawn ei convocări nu m imranefia cvorumul HMMltf MfflMM ganoram 

m va ține în dua de 23.03.200S, ora 15,30, la aceiași sodiu, cu cvorumul provtnrt do 
Actul Cenetitetiv pentru a doua convocare.

Ordtarae do zi S adunării generale ordinare este următoarea:
1. PraceotarM bilanțului contabil șl a ooetuM ăe jnltt *1 pierderi pe anul 2004;
2. Pr mat o rea șl aprobarea rapartuM(oraellMul do Administrație șl descărcarea do 

gestiune a administratorilor pe anul 2004.£
3. Prezentarea șl aprobarea raportuM c eforilor;
4. Aprobarea biianțiriul șl a contuM do profit și pierderi pe anul 2004 după aaauttaroa 

raportului MvnmiwiraTOffwor Șl ■ MnsonMHș
5. Prezentarea, discutarea șl aprobarea bogatului do venituri șl cheltuieli pe anul 2005;
6. Prezentarea șl discutarea programuted de actMtote pe anul 2006;
7. Prezentarea șl aprobarea alveMul do orodNaro pe anul 2005;
8. Diverse.
Documentele cere vor fi prezentate 00 găoeoc la aadhil societății șl se pun la dispoziția 

acționarilor pentru studiere.

- Discutarea $1 aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit șl 
piederl pe anul 2004, după prezentarea raportului administrato
rilor șl cenzorilor, repartizarea profitului net șl descărcarea de 
gestiune a consiliului de administrație.
- Stabilim șl euxobarea bugetului de venituri șl cheltuieli pe exer- , 
clțiul financiar 2005.
■ Aprobarea vânzării de active șl a programului de Invest#! pentru 
anul 2005.
- Alegerea consiliului de administrație, e comisiei de cenzori și sta
bilirea remunerației acestora.
-Oteeree. ■.

Dacă Adunarea Generală a Acțiorarifor nu poate lucra din caua nalri- 
depiinlrll prezenței acționarilor, a doua adunare generală se fixează pen
tru ziua de 26.03.2005, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine r 
de zL

SC AJA REGISTRARS ROMANIA SRL
re-wwwo|sje)

unțjujitue DIRECTOR MARKETING pentru jud. Huiterloora
■ Cxxbpi: • stodK wpefteerel

• peforifi cot. A
(okSpotoriM)
• fltaM In Devii

Se oferita • NMțtaA 
•laptop;
•tofefen*oM

CV-erde se deșan le tex: 218063

Confederația Națională Sindicală CARTEL 
„ALFA'' organizează concurs pentru ocuparea unui 

post de CONSILIER JURIDIC la Filiala Hunedoara, 
în data de 24.03.2005, ora 10,00.

Dosarele se depun la sediul nostru din Hunedoara, 
Strada Victoriei nr. 19, Clubul 'Siderwgistul*.

Tematica și relații suplimentara se pot obține do la sedi
ul nostru sau Ici tol.715847.

Consiliul de Administrație al SC COMAT DEVA SA, 
cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, înmatriculată la ORC Hunedoara - Deva, 
sub nr. J20/54/1991, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 

25.03.2005, ora 13.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zl:

1. Raportul de gestiune al administratorilor asupra rezultatelor economico - financiare 
obținute de societate în anul 2004, pe baza bilanțului contabil șl contului de profit și pierdere.

2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico - financiară a societății 
COMAT DEVA SA în anul financiar 2004.

Aprobarea bilanțului contabil șl a contului da profit șl pierdere al societății COMAT DEVA 
SA pe anul 2004, de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

3. Propunerea Consiliului de Administrație a societății pentru bugetul de venituri și 
cheltuieli al societății COMAT DEVA SA pentru anul 2005.

4. Alte probleme care necesită aprobarea Adunării Generale:
a) Propuneri privind programul de investiții acceptate de acționarii societății, pentru 
a fi realizate de COMAT DEVA SA în limita resurselor de finanțare ce pot fi mobilizate.
b) Aprobarea volumului de credite pentru anul 2005.
c) Aprobarea organigramei șl a statului de funcții pentru anul 2005.
d) Propuneri privind ratificarea salariilor acordate în anul 2004.
e) Propunere privind casarea și valorificarea mijloacelor fixe.
f) Propuneri privind programul de reparații capitale pe anul 2005.
g) Propunere privind salarizarea directorului general în anul 2005.

La ședință pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății, la data de 
23.03.2005.

fa cazul neîndepllniril cvorumului necesar la prima convocare, Adunarea Generală a Acționa
rilor SC COMAT DEVA SA va avea loc în data de 26.03.2005, la aceeași oră, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi, menționată mal sus.

Informații suplimentare-se pot obține la sediul societății sau ta telefon 0254/216.582.

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține 
poziția de lider In publicarea de ziare și servicii Internei In 
vastul Austriei, ta nord-estul Ungariei, cât și ta județele Bihor, 
Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

CmM
Tul: 230.930,233.170, 233.180 
Fax: 224.880, ,

wwwjlmal.ro, «lmalfismart.ro 

Mobilier do apartament, 
—— Mobffler de birou, 
uși PORTA ....... - 
—Tapițerii, Camere de 

tineret

cautâ pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Oriftie, Brad, Simeria 

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

Cerințe:
• program de lucru intre orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilitfiți de comunicare.

*4tdteriu fix * comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un. colectiv tânăr;
• un Joc de muncă modem și sigur;
• echipament.
Dacă oferta noastră v-a . trezit . interesul, 

( contactațtene la adresa: Redacția darului Cuvântul liber. Str.
“ ” tete, nr. 37 A, parter asu la brii 211276 

de contact: Sorina

wwwjlmal.ro
lmalfismart.ro
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Felicitări (67)

• Drift «ani Lucretia. îți dorim să fii 
frumoasă, fără griji și sănătoasă. „La mulți ani". 
Fiica Emilia, ginerele losif și nepoții aorta și Filip 
Csibi.

Vând ap. 2 camere (03)
a taHriamint 2 camere decomandate, centrală 
termică, balcon închis, etaj intermediar. Nu sunt 
agent imobiliar, preț900 mii. TeL 0727/841218.
■ ifirtMMnt 2 camere, amenajat, balcon 
închis. Minerului, bloc acoperă cu tablă, etaj 4, 
preț 650 mii. negociabil. Tel. 0245/224182, 
0723/499284
• «patenml 2 camere, amenajat, etaj 2, Bejan. 
Tel. 224182.07237*99284.
• apartament 2 camerei semidecomandat, 
amenajat, Al. Crlșului. etaj 1. Tel. 224182, 
0723/499284. Exclus intermediari.
• apartament 2 camere, semidecomandat etaj 
2, Al Armatei, tel. 224182,0723/499284.
• ipartatrani 2 camere, semidecomandat, 
parchet 2 focuri, etaj 2, Dacia, zonă liniștită, preț 
680 mii. negociabil, tel. 226092.
• apartment 2 camere, zona Decebal, deco
mandat, vedere la bulevard, etaj 2, preț 13 mii. 
negociabil. Tel 0727/706515.
•.«partanwt 2 camere, zona Parc, Simen a, tară 
îmbunătățiri, preț 430 mils! garaj In Smeria, 
zona parc, 170 mii. Tet 0727844590.
• apartament două camere, în circuit» etaj 3. 
zona liceelor, multiple îmbunătățiri, preț nego
ciabil. Fără agenții imobiliare. Tel. 220575.
• vând apartanMnt 2 camere, etaj 1, semideco
mandat îmbunătățiri, contorizat, 2 focuri, 
balcon închis, situat in bloc de cărămidă, pO str. 
Zamfirescu, 950 mii. lei. Tel. 227031,0722/854350.
• vând, sdM cu apartament 2 camere, deco
mandat, apartament 3 camere, decomandat, 
contorizat etaj 1, zona G. Enescu, preț 1/1 mid. 
lei, tel. 228615,

• teren Inkavlân 5000 mp, pentru construcție 
de casă, acces la tonte facilități le, apă, curent, 
gaz, io euro/mp. negociabil. Tă 0741/631008.

• vând ffâdtal intravilan, coHuna Berthelot 87
ari, lângă primărie, 5 kmdefttțeg, lângă șosea, 
770687. ! .
• vând ptataelhalaBobâirât bra 169 milioane 
W, negociabil caut deOMt apartament 2 
camere în Simeria. Tel. 0742/230817.
• vând tarat intravilan pentiu construcție casă, 
în Șolmuș, 1200 Mpr^acilități gaz, curent la 
poartă. Informații lateL220?Ș9Sau 0746/029058.
• vând tarat intrawtiSr 4197 mp, FS197 m, 
posibilități gaz. apă, «tnAwpt^ 10 euro/mp. 
Tel. 224182, P7ZU4W284 Ex^is interim dlari.

îmbrăca mii î : ițaminti1 
articole sport (52)

• vând bocanci schi r taro, căptuși^ Interior, 42, 
bărbați, 500.000 lei, haină de piele neagră, lungă, 
bărbătească 52,400.000 lei, totul negociabil. Tel. 
213051 -
•vând haH de blană Astrahan, nouă, 
neagră șl haină de blană monton dore, maro. 
Tel. 770687. • imoni itaâtamM. once mvei ae pregmre, 

în Hunedoara. TeL 749057. -

Decese (75)

Vâni s:
:sr=«?^n
Romarta, piață etaj l.TeL 0742/4 K420,229439.

Imobile chirii (29)

• «ta apre închirieri, în Deva; Spațiu comercial 
ultracentral X mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.

Auto românești (36)

• vând data t,.cutive, af 2000, culoare alb, ML 
- electric, climă, jențl aluminiu, 70.000 km,

instalație SPL cauciucuri ■ baterie, noi, stare 
funcționare impecabilă. 5800 euro. negociabil. 
Tel.0744/257904.
• vM pad* 1316, ’AF 1991, 5 trepte, radio- 
casetofon, închidere centralizată, alarmă, stare 
foarte bună. Preț negociabil. Tel. 229527,0723- 
687212.

Auto

Electrocasnice (56)

• vând congatatar. 4 sertare și frigider Arctic, 
stare foarte bună Preț negociabil, tel. 22923a
• vând ktoâ plafon, trei brațe, completă stare 
foarte bună șl două aplice de perete. Preț la 

vedere. TeL 220025.
• vând ranșlnâ sifon pits tuburi, preț 300 euro, 
negociabil, portiere Ford Escort, bicicletă 
Montan, 24 viteze. Tel. 0726/306607.

cartier Oituz, AL Florilor, execută lucrări de 
întreținere și reparații auto, unici ene 
mecanic, electric. TeL 0723/784787.

Angajații Primăriei Boșorod sunt alături de colega 
lor secretar Ciocade Romanița in aceste momente 
grele pricinuite de decesul soțului său

CJOGADEIOAN
Sincere condoleanțe întregii familii.

instrumente muzicale (60)

• «ând ptan Jakob Cazapka Sohrt Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț negociabil. Tel, 611145, 
0744/889956

• moHta ta comandă din pal și lemn master 
binale, uși șl ferestre, debitare bușteni. Tel 
0724/64218&
• tranapert nrnriă local și rtenirtian, cu canton 
acoperit, de 32 tone util, 36 mg dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• Traraport zânic cotețe pentru studenți la 
Timișoara. Tel. 074H/aw>l

Altele (61)

• cunpâr MMptoML Tel. 0724/278233, 
0745/662433.
• aug* pătară electrică Informații tel. 232383.
• vând iritai din fier cornier șl polițe de placaj, 
bune pentru cămară sau depozit Preț la vedere, 
teL 220025.
• vând rodâa de mireasă Bârsău, 81. Tel. 
0254/648971.
■ vând set Arcopal 44+1, set tacâmuri 12 
persoane, 2 mii lei, geantă diplomat Tel: 234076

Colectivul OSPA Deva este alături de familia direc
torului dr. Jampa Avram la greaua încercare prici
nuită de decesul socrului

NISTOR GHEORGHE

Vând ap. 3 camere (05) Pierderi (62)

• MEDIA OUMES Deva Mif Ji 
webdeslgneri ■ solide cunoștințe i Mi 
Studio MX+. Cv-urite se vor trimite pe 
Job9medla-graphics.ro. Detalii la tel 
0723/316924.

Sincere condoleanțe și Dumnezeu să-I odihnească în pace.

• _ . * 3 camere decomandate, fără
îmbunătățiri, zona împăratul Tralan, 1,750 mid. 
Tel. 0745/253413.
• apartament 3 camere, centrul civic, Hune
doara, 800 mii. lei, tel. 715553,0740/597777.
• apartament 3 camere, decomandat supera- 
menajat acoperit cu tablă, zona Minerului. Preț 
820 mil. negociabil. Tel. 0723/048604.
• apartanra 1 camere, l. Maniu, parter, preț 13 
mid. Tel 224182,0723/499284

i) • ^tatament 3 camere, -parter, la stradă, 
” superb, ct, parchet 2 batoane, boxă, preț 

negodabfl. TeL 226092.
• apartamart, 3 camere, oecomanoat 2 pai 
modernizate, termopan, CT, frumos amenajat 
ultracentral, preț 384)00 euro, tel 0745/159573.
e or tanMâMMt 3 camere, central, gresie, 

preț sub nivelul pieței. Nu 
sunt agent imobiliar. Tel.0722404125, 
0723/570925.

229007,0726/224002.

Vând ap. (07
• vândapw*antant4camere,zona pieței, semi
decomandat bloc acoperit etaj A centrală 
termică, aer condiționat balcon închis, 39.000 
euro. Tei. 233473,0723-712308.

Vând case vile (13)

• casă 7 încăperi, una la etaj, apexe, curte 2500 
mp, telefon, cablu, teren 12.500 mp, comuna 
Urzica - Olt ori schimb cu apartament 
garsonieră în Orăștie. Tel. 242949.

• casă, 4 camere decomandate, 2 băi bucătărie, 
complet renovată, teren 600 mp, ultracentral, 
Deva, str. M. Eminescu, nr. 81, zilnic.
■ mont casă Deva. Gojdu, 3 camere. 2 băi, 
bucătărie, gaz, preț 59000 euro, negociabil. Tel. 
224296,0786361782
• vând cast 2 corpuri, zonă centrală, Deva, preț 
35 mid. Relații tel. 0727/633250,0744/633250.
• vând casă, în Deva, Str. Griviței, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară, hol, baie, două curți, 
grădină, ocupabllă imediat preț 1 mid. lei. Tel.' 
217212,236510.
• vând casă zonă centrală 5 camere, instalații 
noi, termopan, garaj, grădini st 700 mp, 
pretabită și pentru societate sau birouri. Tel.
215487.
• vând casă, în Hațeg, str. M, Eminescu, nr. 26 A, 
5 camere, baie, bucătărie, anexe, grădină 23 ari. 
informații tel. 770369.
• vU la cheie (P+2), ultramodernă, parțial 
mobilată, zona Micul Daias. 120.000 euro, 
0745/253413.

Vând case de vacantă (15)

• casă da vacanta, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabilă turism. Tel. 0723/320995.

Vând case la tara (17)

• caii 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comma Șoîmuș, Str. Boholtulul. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații fe tet. 
0723/631756,0788/191774.

• rail Drejga Mureșană, 2 camere, hol, cămară, 
anexe tac schimb cu apartament 2 camere, 
Gojdu, Dada, etaj 1-2 Tel. 224296,0788/361782.
• urgent casă în Sântuhalm, tel. 0254/210919, 
0727/688442 .

Vând garsoniere (19)

• garsorded, deeseWta etaj 1, tel 224182 
0723/ xclus Intermediari.
• vâMd gvaantort, ST 42 mp, zonă Băncii Tran
silvania, preț 800 mit„ negociabil Tel 0722- 
161644. Exclus agenții Imobiliare!
« vând mKt garsonieră, cu 2 cartiere, Dada, 
etaj 2, fără îmbunătățiri, preț 460'mil lei.Tel. 
224296,0788-361782

Vând terenuri (2

• tarat ta ieșirea din Băile FeHx, vizavi de U5A 
OIL 12 ha. cu 30 m front stradal • 15 E/mp. neg. 
Tel. 0727-332-685.0)
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel 211124.

• vândtaUW 324 Mesei an fabricație 1986 RAR 
2006, preț negodabll.7910724/306127.
• vând tabăra comblpartjtfte Skoda S100, axă 
remorcă 1T. TeL

marca Robur, 21 locun, af 1990, 
motor Diesel, încălzire tip Sirocol, piese de 
schimb, preț negociabil 170 milioane lei. TeL 
261961.

Camioane, remorci (39)

• MtmpM nara sarcina naicare 251-: 
40 mit Jet neg TetmM71M79,0744-936-550- (I)
• vând oantan Fiat 8 tone cu macara, cu braț 
rabatabil, telescopic, 5 tone, nemmatncmat. preț 
negociabil. Tel. 2X248,0722/772477. .

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (43)

• inaââ pedrn fabricarea uleiului comestibil, 
din bostart si floaraa-soarelui, automatizată, 
tocțtoeaza din 15 martie 2006, în Geoagiu, Str. 
FerederA4nr.96. -
• vândâMMMi motor monotaziciUP.cazan
boitei a&ttaî^u3 țevi, pe lemne/gaz. Tel. 
2635$ .......... ' L

• vând nant e nietre, mărimea
pietrei 36 Stare torte bună, preț negbdabfl. 
TeLO2S8®5128,0744-175286,0254-216346
• vând Mrinlâpm de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6 SPC Standuri. Tel. 0744091242
• vM tractor U 650 cu remorcă 5 tone, bascu
lare laterală, 200 milioane lei, negociabil. Tel. 
261961 -

Piese, accesorii (42)
• vând ctaibdâria Dada 1310. preț 4.000.000 lei, 
negociabil, tatonațăta. 0744/846613, Dobra.
• vând fltata piese Lada, noi originale. aripi
faț»- Jel.770687. .

b

• vând canaprt extensibilă, (foul fotolii șl 
măsuță! birou fomir, Servantă, mochetă fond 
albastra 126/3,16. asasină automata, aragaz cu 
trei ochiuri, masă sufragerie;+ 6 scaune. Tel 
218084,0742/939993 ’24/643045.
• vând doBMtot compus din pat dublu cu saltea 
Relaxa, 2 noptiere,"măsuță TV,suport flori, toate 
din cadnnnetflfc și âtte. Preț 7,5 mil. Bonus o 
măsuță de cameră. Tel. 213483.
• vând tfomnar Felicia si compina frigorifica, 
stare bună, preț engociabll. Tel. 38862.
• vânddtaâatardk eta/nmat pentru pantofi,
preț tăi 9to
• vând mmâ extensibilă, sufragerie Panel și 4 
scaune tapisate. Toate în stare foarte bună. Preț 

r la vedere. TeL 220025.
• vând nart canei, fomlr nuc și 4 tabureți 
rotunzi, lustrufo, stare foarte bună. Preț la 
vedere, tel. 220025.
■ vând mihH sufragerie, masă scaune, dulap, 
vitrine, comodă, canapea extensibilă, stare 
foarte bună, preț avantajos. Tel. 770017, 
0746/122768.
• vândmabtaar birou: birou și dulap4ușl, dulap 
metalic, servantă expunere magazin, tel. 229439.

Televizoare (48)

• vând W Grundig. ncv diagonala 51 cm și vide
orecorder Panasonic, preț convenabil 
0745/253413,218234, seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

•societate catrarctatt .vinde antene de 
satelit digitale fttcgpâpd®i6£mjlioane fel 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești șl 600 străine, 
montarea și deplasarea induse în preț 
Informații la te'~foane*‘i#W481776 sau 
0745/840474. "i ■

• plndut cerat de sănătate pe numele Dițescu i 
Nicolae. îl declar nul.

Apeluri (61

• tafle craflndMft caută oenfru întreținere 
băbânl contra contract locuință Ofer seriozitate 
maximă Tel. 0254/228841.

• Mâriita cntarttalâ angajează tineri 
(liramici pentru colaborare. Cerințe: 
disponibilitate pentru program flexibil 
capacitate de lucra în echipă Trimite CV la 
CP631,OPl,Hunedoara,pânălallO32005. 
Tel. 0745/517658,0745/354623.

Comemorări (76)

Mulțumiri (68)

• an tentat de ghiocel pentru doamna dr. 
Muntean Natalia și întregul colectiv al secției 
dermatotogfe Hunedoara, pentru dăruirea 
sufleteasca în îngrijirea bolnavilor, din partea 
pacientului Onescu loan din Hațeg.

• Inri tapratatom produse de tutun, 
caută reprezentant, în Deva. CV la fax 
0259/447152.

Matrimoniale (69)
• Domn 43 de am 170/71 doresc să cunosc o 
doamnă din Deva pentru căsătorie. ffiL -, 
0721/170246.
• tânfc 12 ani zodia Pești doresc să cunosc
dranrâ^ițârotaagrcgfedțta^^fetente^ 

Tel.074î«4467. -v.v

• SC TOtaHarii RL De\ acenti
vânzări, șoferi<distribuitori și fmfoputafo.
CV ta fax 0254/222344

• gagtaM «mmmMI Moâjiaiâtatătv 
cu experiență de minimum 5 art. CV-uile se 

■ ‘ depwlaiwtawarfe/hâdBr dtoDew, 
ta . TțMâtafofflBpieteL 

0722/238726.

Se hnplinesc 6 săptămâni de la 
plecarea dintre noi a celui 
care a fost

SOMN iRlTAf
fiu, frate, soț, cumnat și unchi. 
Dumnezeu să-i odihnească în 
^ce sufletul lui bun.

Fnțnflta

fi — . ■ t

PUBLM3TMTB

"CW&KTCL 
LIBER"

ituiisarutnecanid fotrețîrere, așehfetrft maistru 
mecanic și prelucrări. CV-urile se depun la 
sediul firmei din Str. Zambilelor, nr.1-2. Tel. 
219340.

• Mctainto CMMNtall raigajează 
vânz^rare cu experiwță (te minimum 3 
ani CV^rite se depw ta rnagaPn Konya tin 
Deva, b-dul Decebal bLD, parter. Intonații 
latei. 0721/166372.

ore pe sătflmână în timpul tău Uber! 

Companie muMnaponală ce comercla- 
Iteează produse casnice caută consultanți 
de vărsări pentru Mate ului 0722/568536 
și Deva, Hunedoara 0722/676066

1-+^Aducem în memoria cunoscuților fam. Drăgan din 
1 j* Romos că s-au împlinit 7 ani de la decesul dnei 
<vl Învățătoare

ESTERA DRĂGAN
și 6 ani de la decesul soțului ei

AUREL DRĂGAN
Pios omagiu de dor și neuitare.

Copiii Dorin, Livtu și sora Melania.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

■VARIASE

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COM RETEAZĂ TALONUL!

■ chioșcul de ztare de lângă 

Comtbn;
• chioșcul de ziare din stația 

de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lăngă 

Galeriile de Artă Forma;
; • chioșcul de ziare de lângă 

Alimentara Dacia;
»' chioșcul de ziare intersecția 

’amfirescu - B-dul Decebal.

cuvaku. AâMmțurN* m pretai ztofc, Intr» orsto 8 șl 14 la s«dlul radacțlai pl m vor pablfoa la pagina Sa 
midi paMdtata a MtManulul noattu. Radacțla na Iți asumă rsaponaabSltatM panou dMpaoM

graphics.ro
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fer Aniston vor juca tn drama „Wanted , 
despre o închisoare pentru femei. Filmul,

trei tablouri de Edvard
Munch, furate în Norvegia

bazat pe o carte scrisă de Kim Wozencraft, 
este povestea lui Diane Wellman (Jenlffer 
Aniston), o polițistă care ajunge la închisoare

Timbre pentru hunta lui 
Charles cu Camilla

-
Park City (MF) - Regina Elizabeth a n-a 

a Marii Britanii și-a dat acordul pentru 
lansarea unei colecții de timbre pentru a 
sărbători nunta fiului ei Charles cu Camil
la Parker Bowles, programată pe 8 aprilie, 
informează AEP.

Regina, cea care își dă acordul pentru 
lansarea timbrelor in Regatul Unit, va 
putea alege, in următoarele 15 zile, dintre 
numeroasele modele puse la dispoziție de 
Royal Mail. Prin această decizie, regina 
înlătură o parte din suspiciunile cum că nU 
ar fi de acord cu această nuntă, chiar dacă 
a refuzat să participe la ceremonia civilă.

Oslo (MF) - Alte trei opere 
ale pictorului norvegian Ed
vard Munch au fost furate 
dintr-un hotel din sud-vestul 
Norvegiei, la șase luni după 
ce două tablouri ale acestuia 
au dispărut dintr-un muzeu 
din Oșlo, transmite AFP.

Tabloul „Rochia albastră"
(FotO:EPA)

Hilary Swank 
circulă cu 
RMltCfllsl

New York (MF) - Hi
lary Swank, deținătoare 
a două premii Oscar, nu 
vrea să renunțe să cir
cule cu metroul prin 
New York. Ea Bpune că 
îi place să folosească 
metroul deoarece în tim
pul călătoriilor poate 
observa foarte bine oa
menii.
* „Merg cu metroul tot 
timpul. Este modul în 
care călătarpse. de $hi- 
cei. Erapidșl’iefflin. 
Meseria mea este de a 
interpreta anumite per
sonaje, iar atunci când 
nu mai iei contacta! cu 
oamenii obișnuiți, ce vei 
mai interpreta? Metroul 
este cel mai bun loc din 
lume pentru a observa 
oamenii...”, a spus actri
ța.

Swank a câștigat două 
premii Oscar pentru cea 
mai bună actri
ță, unul pentru 
rolul din „Mi
llion Dollar 
Baby”din 
acest an și 
unul pentru 
cel din „Boys 
Don'tCry”, 
în 2000.

S-a des- 
l părțitde 

iubit

despărțit de logoa- 
! nlcul ei. cu care avea

□ relație de trei ani, 
după o ceartă ?ntr-un 

’ «MMțȘImotod- 
cllstul Carey Hart se 
aflau înfr-un taxi tn 
drum spre aeroport, 
urmând să meargă în 
Australia. Potrivit 
unul martor, Carey, 
în vârstă de 29 ani, 

j i-a spus logodnicei 
sale că preferă să 
stee acasă decât sâ 
jneargă cu ea, lucru 
Care a înfuriat-o pe 
Pink.
Mu este prima oară 
când cei doi se 
despart. Anul trecut, 
Pi6k l-a părăsit pe 
Cțrey spunând că 
este .prea plicticos', 
dar au sfârșit prin a 
se împăca.

„Furtul s-a produs la Ref- 
nes Gods ieri (duminică - n.r.), 
înjurai orei 23:00. O angajată 
Care se pregătea de plecare a 
surprins In sala de mese doi 
bărbați, fiecare cu câte un 
tablou”, a declarat Jan Peder
sen, care conduce ancheta 
Poliției din Moss în acest caz.

„Unul dintre bărbați a scă
pat un tablou, dar hoții au 
sfârșit prin a pleca cu trei 
tablouri", a precizat el. Au 
fost furate un tablou numit 
„Rochia albastră” și două lito
grafii, un autoportret al lui 
Munch și portretul scriitorului 
suedez August Strindberg. 
Furtul intervine la șase luni 
de la dispariția spectaculoasă, 
în plină zi, de la Muzeul 
Munch de la Oslo, a două 
capodopere ale pictorului, 
„Strigătul” (1893) și „La Ma- 
donne" (1893-94).

în ciuda eforturilor Poliției, 
cele două tablouri nu au fost 
regăsite.

Test pentru detectarea 
riscurilor cardiovasculare

Washington (MF) - Un test 
dermatologic ce permite mă
surarea în timp foarte scurt a 
colesterolului ar fi eficient și 
pentru proceduri mai com
plexe și costisitoare în pre
zent, cum ar fi evaluarea 
riscurilor cardiovasculare.

„Un simplu țest carejnă- 
soară nivelul colesteroli|fr în 
epidermă poate detecta și pri
mele semne de maladii coro
nariene la persoane care încă 
pu prezintă sițaptome”, a. ex
plicat presei dfr. Jtanes Strth,

de la Universitatea Wtnscon- 
sin, în prima zi a celei de-a 
54-a conferințe anuale a Ame
rican College of Cardiology,

Studiul, aplicat pe 80 de 
persoane, a comparat nivelul 
de colestero1 dip piele cu rezul
tatele unor analize ale caro
tidei realizate de un aparat cu 
ultrasunete ce permite detec
tarea primelor semne de ob- 
strucționare a arterelor din 
zona gâtului. Rezultatele

Dispută între țări pentru Orfeu
■ Grecia și Bulgaria îl 
revendică deopotrivă 
pe miticul cântăreț care 
a coborât în infern

Sofia (MF) - Una dintre 
cele mai celebre povești de 
dragoste ale lumii se află în 
centrul unei dispute moderne, 
după ce Bulgaria a afirmat că 
mitul lui Orfeu nu are prea 
inulte legături cu Grecia, 
transmite ediția electronică a 
Daily Telegraph.

La două, milenii și jumătate 
de la perioada în care se 
crede că ar fi trăit Orfeu și 
Euridice, Grecia și Bulgaria 
se lnfimntă pe tema aparte
nenței acestora.

„Orfeu a trăit în Bulgaria”, 
a declarat duminică arheo
logul și profesorul Nikolai 
Ovcharov. „Grecii spun că el

Personaj mitic, Orfeu constituie subiectul multor pânze celebre.
a fost grec, dar nu este ade
vărat”, a adăugat el.

Vara trecută, profesorul Ov
charov a condus o expediție 
în sudul Bulgariei și susține 
că ar fi descoperit mormântul 
lui Orfeu. Așa că o campanie

recentă de promovare a Gre
ciei ca destinație turistică, în 
care această țară este desem
nată drept „țara miticului 
Orfeu”, a provocat indignare 
la Sofia.

După Donka Sokolova, lid

Dezbatere pe tema Hobbit-ului
Sydney (MF) - Un profesor 

universitar australian a con
testat teza potrivit căreia, 
scheletul parțial al unui omi- 
nid de talie redusă, descope
rit în 2003 în Indonezia, ar fi 
reprezentantul unei noi spe
cii umane.

Profesorul Maeiej Henne- 
berg, șeful departamentului

de anatomie al Universității 
Adelaide, a arătat că, după 
părerea sa, Scheletul apar
ținea unui om obișnuit bol
nav de microcefalie. Această 
boală congenitală este carac
terizată prin dezvoltarea insu
ficientă a cutiei craniene și 
a creierului.Henneberg a exa
minat osemintele scheletului

botezat Homo floresiensis și 
poreclit Hobbit, după person
ajele lui Tolkien. Omul aceste 
ar fi trăit în urmă%u 18.000 de 
ani. „Nu este scheletul unui om 
sănătos, al unui individ nor
mal. Eu sînt de părere că este 
scheletul unui om care a sufer
it de o tulburare de creștere”, 
a declarat cercetătferul.

re pnmuiioc^come 
dia ,?Baby-aittor", cu Vin 
Diesel tn rtftfll principal, 
a preluat prtmtd loc in 
box office-ul american, la

I
erul Asociației Agențiilor de 
Turism din Bulgaria, campa
nia este o „denaturare a isto
riei”.

Pe de altă parte, Alexandra 
Christopoulou, de la Muzeul 
Național de Arheologie de la 
Atena, a atacat „propaganda” 
din Bulgaria. „Se întâmplă 
foarte des ca alte națiuni să 
pretindă apartenența unor 
eroi greci. S-a întâmplat și cu 
Alexandru cel Mare, și acum 
cu Orfeu. Bulgaria nici nu 
exista la acea vreme”, a 
declarat ea.

în mitologia greacă, Orfeu 
trece drept cel mai renumit 
cântăreț și poet al Antichi
tății.

După moartea soției sale 
Euridice, cuprins de durere, 
Orfeu a coborât în Infern, 
insă încercarea de a o readu
ce printre cei vii a eșuat.

(Foto: FAN)


