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dimineața la prânz seara

Radioclubul lansează S.O.S

tiberiu.stroia@informniedia.ro

în urma sentinței definitive 
dată de Curtea de Apel Alba- 
Iulia, fostul proprietar al

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

de transport? Soluția ta este “Cuvântul 
Liber”!

DE CE? Pentru că noi am lansat campa
nia “Fii expert în transport!” Suntem ghidul 
tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS- i 
PORT din pagina 6!

• Tineret. Prima întâlnire din acest an a 
organizațiilor neguvernamentale de tineret 
din județul Hunedoara va avea loc astăzi la 
Deva. Vor fi prezentate Programul național 
„Inițiative comunitare de tineret 2005", 
„Europa la liceu" în județul Hunedoara și 
alte programe de finanțare. (M.S.)

. • Director nou la teatru. Zoltan Adrian
ț Turi a câștigat concursul pentru funcția de 

director al Teatrului de revistă Deva și este, 
începând de ieri, noul șef al acestei instituții 
culturale. (C.M.)

Telefonul diențîlor CL
0801 03 03 03 este noul număr la care citi

torii Cuvântul liber pot solicita explicații 
sau ajutor. în cazul în care nu primesc zi- 

• arul sau nu îl găsesc la chioșc,
CUVA® pentru abonamente sau în

trebări despre acțiunile de 
marketing pot apela acest număr pentru lă
muriri. Prețul unui apel este echivalentul 
unui impuls local, restul costurilor fiind 
suportate de ziarul Cuvântul liber.

CUVÂNTUL LIBEl
81 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

^g-0801 030303

Vânzări de mașini în România
Dacia a fost cea mai de succes marcă de mașină vândută în 
luna ianuarie în România. Ponderea cea mai importantă o 
are noul model Dacia Logan, care a cucerit piața.

Dacia H 6214

Daewoo 13^6

Skoda >0

Renault V 837

Mercedes ® | 62

Grafică: Cuvântul liber, sursa: A.C.R.

■ Singurul radioclub 
care „a dat" un campi- 
on mondial riscă să 
ajungă în stradă
Tiberiu Stroia

imobilului în care funcționea
ză Radioclubul Județean a 
obținut câștig de cauză în pro
cesul privind retrocedarea clă
dirii. Astfel, reprezentanții ra- 
dioclubului sunt obligați să 
evacueze clădirea până la 10 
martie. Cu toate că, Marius 
Pantilimon, directorul Radio- 
clubului a făcut demersuri că
tre Mircea Moloț, președintele 
Consiliului Județean Hu-

nedoara și către primarul 
Devei nu a primit nici un 
răspuns de la aceștia.

„Suntem pur și simplu igno
rați, susține Marius Pantili
mon. Noi am investit în aceas
tă clădire aproape un miliard 
de lei, și avem bunuri care de
pășesc 1,5 miliarde. Suntem o 
instituție publică și, cred că, 
la ceea ce reprezintă acest ra- 

dioclub pentru județul

nostru merităm un pic de 
atenție din partea autorită
ților”, afirmă directorul Radio- 
clubului Județean Hunedoara.

Contactat de C.L., Mircia 
Muntean a afirmat că Radio
clubul nu va rămâne fără 
sediu. “Dorim să mutăm 
radioclubul, în grădinița de 
vis-a vis pe care vrem să o 
cumpărăm”, susține primarul 
municipiului Deva.

VUJiețja noastră
Mihaela Tămaș (dreapta) a 
fost una dintre câștigătoa
rele Raliului 8 Martie 
organizat ieri de Cuvântul .« 
liber, ACR și Poliția Deva. . 
/p.3 (Foto: Traian Mânu)

Tir-urile
■ Mai multe autove
hicule au fost avariate 
în ultimele zile pe raza 
municipiului Orăștie
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Orăștie - în ultimul timp, 
pe DN 7, pe raza municipiu
lui Orăștie, conducătorii auto 
au avut de înfruntat adevă
rate pericole, reprezentate de 
gropile apărute în carosabil,

amenințate de gropi
mai multe autovehicule, 
printre care și TIR-uri, fiind 
avariate. în primăvara anului 
trecut autoritățile locale au 
fost la un pas de a închide 
artera de circulație, pentru 
mașinile grele. Conflictul a 
fost dezamorsat abia după ce 
Compania Națională de Au
tostrăzi și Drumuri Naționale 
a promis repararea tronsonu
lui. Conform unei ordonanțe 
de guvern, porțiunea din DN 
7 ar trebui preluată în admi
nistrarea primăriei, însă pri

marul Iosif Blaga se opune 
categoric unui asemenea de
mers. “Este un adevărat 
dezastru. Cel puțin cât stră
bate Orăștia, DN 7 se află 
într-o stare avansată de de
gradare. Voi refuza să semnez 
preluarea tronsonului respec
tiv. Pentru reparația capitală, 
suma s-ar ridica la aproape 19 
miliarde de lei, ceea ce 
depășește cu multe posibili
tățile bugetului local”, ne-a 
declarat ieri primarul Orăș- 
tiei, Iosif Blaga.

Nou secretar la 
Prefectură

Deva (D.I.) - Dezsi 
Attila este, de ieri, noul 
secretar al Prefecturii 
Hunedoara. El a ocupat 
respectivul post, în urma 
concursului desfășurat la 
începutul acestei săptă
mâni, după demisia fos
tului secretar Florian 
Ștefan. Dezsi Attila are 
30 de ani și provine din 
Lupeni.

Uricani - orașul fără biserică
Uricani (M.S.) - Orașul 

Uricani, din Valea Jiului, este 
singura localitate urbană din 
județ care nu are o bis.erică 
ortodoxă. Cel mai apropiat lă
caș de cult se află la 3 ki
lometri de centrul orașului și 
are o vechime de peste 70 de 
ani, a declarat viceprimarul 
din Uricani, Costel Stancu.

Administrația locală a 
decis să finanțeze o parte din 
costurile ridicării unei noi 
biserici, aceasta urmând să 
fie amplasată pe o colină din 
centrul orașului Uricani. în 
această primăvară, vor începe

lucrările la fundația bisericii 
ortodoxe, mai ales că în Con
siliul Local a fost aprobată o 
finanțare de 1,6 miliarde lei.

„Piatra de temelie la vii
toarea biserică ortodoxă a 
fost turnată. Vom începe a- 
cum fundația. Avem strânși 
aproape 3 miliarde de lei, cu 
sprijinul credincioșilor. Avem 
un preot extraordinar în oraș, 
care se implică în realizarea 
construcției”, a afirmat vice
primarul din Uricani. Costul 
total de ridicare a bisericii 
ortodoxe este estimat la 16 
miliarde de lei.

Uli aVIOn MIG 21 Lancer s-a prăbușit, ieri, în apropierea 
localității însurăței, pe un teren mlăștinos, între localitățile 
brăilene Victoria și Bărăganu, pilotul reușind să se catapul
teze și fiind transportat cu un elicopter la Spitalul Militar 
din București. (Foto: arhivă)

mailto:tiberiu.stroia@informniedia.ro
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■ El vrea să consolide
ze colaborarea politică, 
militară și economică 
dintre România și SUA

• Echipa, arestată. Un număr de 12 rebeli, 
considerați echipa de rezervă a comandoului 
implicat în luarea de ostatici de la Beslan, în 
Osetia de Nord, în septembrie 2004, au fost 
arestați în timpul unei operațiuni speciale în 
Cecenia. Cei 12 au participat la organizarea 
luării ca ostatici a 1.300 de oameni. Ei ar 
trebuit să intervină în caz de necesitate în 
calitate de dubluri.

•în spital. Ziarista italiană Giuliana Sgrena, 
rănită vineri în Irak de tiruri ale armatei 
americane, va trebui să rămână în Spitalul 
Celio din Roma între șapte și zece zile. 
Sgrena, răpită la 4 februarie în Irak și eliber
ată vineri, a foit rănită în apropierea aero
portului din Bagdad.

București (MF) - Or
ganizarea de alegeri an
ticipate este o posibili
tate care trebuie evocată 
dacă vor exista diver
gențe in cadrul Execu
tivului, a declarat, luni 
seară, premierul Călin 
Popescu Tăriceanu. „Da
că în perioada următoa
re constatăm «ă lucruri
le scârțâie, atunci aceas
tă eventualitate rămâne 
valabilă”, a spus premie
rul..

lyad Allaui

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu â declarat 
ieri, pe Aeroportul Henri 
Coandă, înaintea plecării spre 
Washington, că vizita sa este 
extrem de importantă, pentru 
că are intenția să clarifice, să 
dezvolte și să consolideze co
laborarea politică, militară și 
economică dintre România și 
SUA.

Băsescu a precizat că pe a- 
ceste trei paliere se vor desfă
șura întâlnirile ou președin
tele George W. Bush, cu sec
retarul de stat american Cori- 
doleezza Rice, cu secretarul 
Apărării Donald Rumsfeld, cu 
congresmenii democrați și 
republicani, precum și cu di
rectorul FMI și cu președin
tele Băncii Mondiale.
în Biroul ‘ il

Trate» Băsescu va avea azi,
g® dimineață, o întâlnire cu 
omologul său american, 
George W. Bush, la Casa Al
bă, urmată de oconferințăde 
preș& înBfrovd Oval.

Do teteibane®, pre-ed^ du

Bagdad (MF) - Pre
mierul interimar ira
kian, lyad Allaui, a 
refuzat propunerea • 
grupyiui majoritar șiit ; 
din Parlament de a 
face pofte din wiito- * 
rul Guvern, a anun- | 

țat AUarrța Unificată > 
WtaiW). Allaui, ! 
a c iui listă ■ obținut i 
4toae locuri, a rete- ț ’ 
rat-că va candida | 

pehtru funcția de 
prîm-tnintetru. Unul | ' t
dintre liderii partidu- i
lui Islamist Dawa, al i

cărui președinte,' j
—, —r_____________________„ Ibrahim Jaăfati, a

ca, președintele wma^'r-^st dtetteWManHbfț. - 
................ ' i

_ JteK (MF) - Șan- I 
figurația viitorului Rar- ’ 
lament poate fi cpmpa- | 
rată cu trîunghiul Ber- 
mudelor, alegerea fiind 
limitată între Voronin 
și Putin, fără a putea ști 
care este mai nocivă 
pentru Republica Moldo
va, a apreciat Iurie Roș-

rul Apărării, Donald Rums
feld, cu directorul general al 
FMI, Rodrigo Rato, șl cu pre

ședintele 
Băncii Mondi
ale, James 
Wolfensohn. 
Liderul majo
rității republi
cane din Sen
atul american, 
Bill Frișt; va

Traian Băsescu oferi un dejun 
de lucru in o- 

noarea președintelui Româ
niei, cu participarea unor im
portanți reprezentanți ai Se
natului SUA. Băsescu va sus
ține o alocuțiune cu tema 
„The Black Sea Area: Advanc
ing Freedom, Democracy, and 
Regional Stability”, la Coun
cil on Foreign Relations.

Șeful statului român va vi
zita Muzeul Memorial al Ho-, 
locâustului, unde va depune o 
coroană de flori, precum‘-și 
Spitalul Militar al Marinei 
SUA din Bethesda, Maryland, 
unde se va întâlni eu soldați 
americani răniți In campania 
împotriva terorismului din 
Irak și Afganistan.

Băsesct ie va întâlni cu re
prezentanți ai comunității Fti- 
mânești din SUA, personali- 

ale mediilor politice și de 
afaceri americane.

lui Popular Creștin De
mocrat. Roșea a respins 
ideea unei alianțe cu 
Partidul Comunist. în o- 
pinia lui, singura opțiu
ne ar fi dizolvarea Par
lamentului și organi
zarea de ale
geri parla
mentare 
anticipate, 
după eșe-" 
cui încorcări» 
de a-1 alegi 
pe președin
tele țării.

mănt intitulat Pro, ui < 
ia MteftUBw, care v^mi^ 
măsuri democratice de ‘luptă 
împotriva terorismului.

Summit-ul care se desfășoa
ră la Madrid reprezintă nu 
numai un pas în acest sens, 
ci șl i Calitate de a-i uno
ra pe „curajoșii maanl*i ca
re au trecut prin imensa dto 
rere provocată de atacurile 
teroriste de la 11 martie”, au 
precizai organizatorii.

■ Conferința ii 
-n arfă asupra 
lui, la un an de la 
atacuri

internațională 
rismul, democra

ția și securitatea a fost pro
gramată în mod special în a- 
ceastă perioadă, pentru a co
incide cu data de 11 martie, 
când se împlinește un an de 
«Comiterea atentatelor de la

‘m: crnsMahJthâdiyah (MEțtm
Cinci militari irakieni 
au fost uciși într-un â- 
tentat șî patru femei ca
re aveau asupra lor cen
turi explozibile âu fost 
arestate la Iskandariya. i 

Cinci militari irakieni. 
care patrulau în apro
piere de Iskandariya, lo
calitate aflată la 40 de 
kilometri sua de Bag
dad, au fost uciși, în 
noaptea de luni spre 
marți, de explozia unui 
coșciug așezat pe o ma
șină care staționa hi a- 
propierea barajului for
mai de militarii iraki
eni. Mașina a fost garată 
de indivizi necunoscuți, 
care au cerut permisi
unea pentru a face acest 
lucru. Patru femei care 
aveau asupra lor centuri 
explozibile au fost ares
tate, la Iskandariya.

AUl p#rrtru a forma 

viitorul guvern, a ' 
precizatei formațiu
nea șiită i-a propus 
lui Allaui un post de 
o importantă propor
țională cu reprezen
tarea sa îfi Parla
ment. Pentru forma
rea Guvernului, AUl 
a început, negocieri 
cit Alianța kurdă, ca- 

i re are O de depu-
j tați. Necesitatea unei
î majorități obligă for-

i mațiunea Jiită să se
ș alieze fie iu rninon-
1 tatea kurdă, fie cu
* lista lui Allaui.
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Madrid (MF) - Mai mult de
200 de experți internaționali

i securități par 
fie oi la o Madrid, soldată cu 191 de 

privind t>v hn- 
potrivă teforismulfti și pro
movarea democrației, organi-

thorți.
Concluziile summit-ului 

vor fi incluse într-un docu

Ambasadorul SUA la ONU 
a fost desemnat

Washington (MF) - Președintele ameri
can, George W. Bush, l-a desemnat luni pe 
subsecretarul de Stat pentru dezarmare, 

John Bolton, ambasador al 
Statelor Unite la ONU, aces
ta fiind cunoscut drept un 
partizan al politicii de forță. 
Bolton este un apropiat ăl 
cercurilor neoconservatoare 
și va reprezenta Statele Unite 
In cadrul unei organizații pe 
care a criticat-o frecvent.

John Bolton Este vorba despre un gest 
față de cereurile neoconser

vatoare din anturajul lui Bush, cu riscul 
de a relansa întrebările referitoare la ori
entările de fond ale diplomației americane. 

Bolton este unul dintre cei mai fermi 
susținători ai înaintării dosarului nuclear 
iranian în fața Consiliului de Securitate 
ONU, care ar putea decide sancțiuni împo- 
triva^lepublicii Islamice.

Scai de formație, el ă ocupat mai mul
te ftfncții în timpul administrației Reagan 
șl George Bush, înainte de a-și raiua activi
tatea în timpul mandatelor lui George W. 
Bush,

[Foto; EPA)Partidpanții la conferința internațională de la Madrid

de TPI, 
demisionează

Priștina (MF) - Premierul 
provinciei Kosovo, Ramush 
Haradinaj, a fost inculpat, 
ieri, pentru crime de război 
de Tribunalul Penal Interna
țional (TPI) și și-a anunțat i- 
mediat demisia, pentru a mer
ge la Haga și răspunde acuza
țiilor formulate împotriva sa.

Haradinaj nu a comentat 
actul de inculpare, exprimân- 
du-și speranța că această mă
sură nu va provoca efecte 
negative. înainte de numirea 
în funcția de prim-ministru, 
la începutul lunii decembrie, 
Haradinaj a fost audiat de 
două ori de procurorii TPI.

Pi ședințele sirian, Bashar al- 
Assad, și cel libanez. Emile 
Lahud (Foto: EPA)

Damasc (MF) - Președinții 
sirian și libanez au decis luni, 
la Damasc, o repliere a 
forțelor siriene către estul 
Libanului până la sfârșitul 
lunii martie, dar nu ău fixat 
o dată pentru retragerea 
totală a acestor trupț așa 
cum cer comunitatea* -Biter 
națională și opoziția libaneză.

Un responsabil sirian ja 
declarat, sub acoperirea anon
imatului, că retragerea siri
ană din Liban va fi totală și 
va include și serviciile de 
informații militare, conform 
dorinței țârilor occidentale și 
Opoziției libaneze.

în timpul summit-ului de la

i siriene se repliaz i
Damasc, cel puțin 150.000 de 
libanezi, potrivit poliției, sau 
200.006 - 250.000, potrivit orga
nizatorilor, au manifestat 
pentru a reclama adevărul în 
legătură cu asasinarea fostu
lui premier Rafie Hariri, la 14 
februarie. Opoziția libaneză 
acuză regimul libanez prosiri- 
an și Siria de responsabilitate 
în acest caz. înaltul Consiliu 
coprezidat de șefii de state 
sirian, Bashar al-Assad, și 
libanez, Emile Lahud, a decis 
o repliere a forțelor siriene 
până la Bekaa înainte de în
cheierii lunii martie 2005. A- 
ceastă regiune se află aproape 
de frontiera siriană.
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• Amenajare. Un complex de alimentație 
publică și o fântână arteziană vor fi constru
ite în Parcul Gambrinus din Hunedoara.

k Acestea vor fi completate de un iluminat 
■public cu stâlpi de medie înălțime, un com- 

plex de joacă pentru copii și de un nou 
pavaj. (M.S.) ’ ■1

"Amendate" cu flori și premii

• Fără nereguli. Primarul orașului Geoagiu, 
Simion Mariș, a precizat că, în urma con
troalelor efectuate de către echipa ^fac
turii Hunedoara la primărie, în vederea verifi
cării diferitelor acte (autorizații de construc
ții, plata ajutoarelor sociale, punerea în po
sesie în baza Legii Fondului Funciar), nu-au 
fost constatate nici un fel de nereguli. (D.l.)

■ Ieri a avut loc cea 
de-a treia ediție a 
Cupei 8 Martie pentru 
conducătoarele auto.

Președintele de la

•tor

Adrian Sălăgean
|*U«

A zi, președintele Traian Băsescu, se 
/‘AÎntâinește pe continentul americâh 

cu cel mai puternic om al planetei, 
George Busn. Cu ochii la bazinul Mării 
Negre, șeful statului român a jucat în 
ultimele luni un joc de glezne intens ca 
susținător ferm și gălăgios al intereselor 
americane în zonă. Cartea pe care Băsescu 
o joacă azi la Washington trebuie să 
demonstreze că România nu doar se aagă 
singură și caraghios, în seamă, ci aste real
mente o piesă importantă în puzzle-ul de 
securitate a zonei.

Deva - Conducătoarele auto 
care au străbătut ieri central 
municipiului Deva au avut 

. parte de o surpriză cu ocazia 
Zilei de 8 Martie. Oprite de 
polițiști, reprezentantele se
xului frumos au fost „amen
date”, chiar de ziua lor, după 
ce au străbătut un traseu cu 
Jaloane, însă doar cu flori, 
diplome și premii.

Practic, cele 30 de frumoase 
doamne și domnișoare au par
ticipat la „CupO Martie”, 
etalându-și calitățile de bune . 
conducătoare auto. Colega 
noastră Mihaela Tămaș a 
reușit să urce pe pqdium, 
ocupând locul al treilea. Con
cursul a fost câștigat de Con
stante Roșea (AȘIROM Deva), 
binecunoscută câștigătoare a 
mai multor ediții ale Raliului 
Frumuseții.

Acțiunea a fost organizată

După extinderea NATO până la fron
tierele fostului imperiu sovietic, 
America are tot interesul să arunce peste 

gard sămânța democrației de lip occiden
tal. Ieșirea k pe orbita Moscovei a unor 
state ex-sovietice este tot ce poate facer "

lj America deocamdată ca etapă următoare a 
politicii sale de hegemonie mondială. 

1 Uoatate a spart gheața, trăind haotic prH. 
mele' clipe de WSde democrafiWÎ^pnftu 
noi, momentul este deci bine ales'. Preșe-' , 
dintele Băsescu își propune să ridice 
România la grad de colaborator apropiat al 
SUA. Re harta securității mondiale, Româ
nia cere prin glasul președintelui său, un 
rol în arbitrajul problemelor de securitate 
existente la Est de ea. în contrapartidă, 
România oferă o nouă strategie de securi
tate națională, așa-numită strategia de 

\ acțiune „preventivă". Cu alte cuvinte, 
y România iese la atac, obligându-se să tri

mită trupe' oriunde interesele NATO sau 
SUA o cer.

Mihaela Tămaș, ocupanta locului III. 
de Automobil Clubul Român, 
filiala Hune doara Deva, 
Autoritatea Rutieră Română, 
Serviciul Poliție Rutieră din 
cadrul Inspectoratului de 
Poliție al Județului Hune
doara și Direcția pentru Sport

Sărbătoarea femeii
■ Flori, concursuri cu 
premii bună dispoziție, 
zâmbete au marcat 8 
Martie la Deva.

S3

de produse Philips pentru 
îngrijirea femeii a fost ele
mentul de noutate al ma-

Deva - Uluia Shopping Cen
ter «.păstrat tradiția ultimilor 
ani, transformând Ziua 
Femeii într-o sărbătoare. 
Doamnele și domnișoarele au 
admirat tendințele noului 
sezon în cadrul unei prezen-, 
țări de modă, iar ultima gamă Cadou special - un alt took.

K tu știm în ce măsură America apreci- 
I Nază tumbele de securitate opraxiafe 

ale României. Dacă Băsescu convinge la 
Washington, România câștigă o statură 
aparte pe eșicherul de securitate mondial, 
cu efecte pozitive chiar și asupra per
cepției safe la Bruxelles. Totul e ca ameri
canii să nu înțeleagă problema ca și cum 
am vrea și noi un bacșiș plătit cu sâi ge 
din marea afacere a securității mondiale.

■ Ziua de 8 Martie a 
fost sărbătorită și în 
Penitenciarul Bârcea 
Mare.

Deva - Un recital din poezi
ile Anei Blandiana și ale lui 
Lucian Blaga, momente vese
le și muzică folk, au fost 
principalele repere ale pro
gramului artistic organizat 
ieri la Penitenciarul Bârcea 
Mare, lângă Deva, cu ocazia 
Zilei de 8 Martie. Da acțiunea

■ Femeile care 
lucrează în structurile 
poliției județene au 
sărbătorit 8 Martie.

Deva (MB.) - Voia taină și 
un recital pe cinste au mar
cat sărbătoarea Zilei de 8 
Martie la Inspectoratul 
Județean de Poliție (IPJ) 
Hunedoara. „Ultimul roman
tic”, Marian Nistoi, cur «scut 
ca membru al grupului 
Savoy, și taraful „Ardelenii”, 
alIPJ Hunedoara, au încân
tat pe doamnele cere lucrează 
în structurile poliției 

om «n fost

culturală au luat parte 
deținutele care sunt închise 
în Penitenciar pentru diferite 
fapte. „Direcția pentru Cul
tură a județului Hunedoara și 
Crucea Roșie organizează, de 
mai mulți ani, sărbătorirea 
Zilei de 8 Martie în Peniten 
ciarul Bârcea Mare. Și aici 
sunt ființe umane care își 
ispășesc, pentru un timp o 
pâdeapsă”, a declarat con
silierul Petrișor Ciorobea, de 
la Direcția pentru Cultură a 
județului Hunedoara. Alături 
de reprezentanții Direcției 
pentru Cultură s-au aflat 

Ultimul romantic" a încântat

A

recorduri.

fCarieAturA d* Ovidhi Purul

spectacol dedicată lor. Mani
festarea a fost organizată de 
Asociația Internațională a 
Polițiștilor (IPA) - regiunea 
Hunedoara, în colaborare cu 
Centrul Cultural al Minis
terului Administrației și 
Internelor (MAI) și IPJ Hune
doara.

„Corpul Național al 
Polițiștilor (CNP) - asociație 
profesională în MAI, are 
onoarea să le felicite pe toate 
colegele și pe toate femeile 
din viați noastră, cu prilejul 
Zilei de 8 Marte , afirma 
comisarul șef de poliție Ghe- 
orghe Sichet, președintele 
Cansilinlui teHtartaîHiHHA-

-f

acest lucru și cu alte ocazii. 
A fost o bucurie și pentru 
noi”, a declarat loan Ștaier-, 
directorul Automobil Clubu| 
Român Hunedoara.

(Foto: Traian Mânu)' 

a Județului Hundeoara în o surpriză conducătoarelor 
colaborare cu ziarul „Cuvân- auto și sperăm să putem face 
tul Diber”.

Manifestarea se află la ce 
de-a treia ediție și s-a bucurat 
și în acest an de succes. „Ne 
bucurăm că le-am putut oferi 

Tinerețe la cote maxime.
- 1

tt parte 
de o schimbare de „lodk*i 
Cristina Șteau, organiza
toarea evenimentului a ofer® 
ii levei celor posibilitatea d| 
a fi răsfățate de ziua Ion 
Cuvântul liber a fost prezent 
la eveniment: Felicitări 
doamnelor!

i 1 
i 
I 
I

hfifestârif. th cadrul aceluiași încălțăminte și-aavut partș 
eveniment trei doamne și-au 
dovedit îndemânarea în arta 
culinaie în cadrai a patru 
probe, la finalul cărora au 
câștigat premii în valoare de 
5.000.000 lei (500 lei grei).
Mariana Csampai a benefici
at de o ținută nouă, 

reprezentanți ai Crucii Roșii, 
subfiliala Deva, și actorul 
Emanoil Constantin, de la 
Teatrul de Revistă Deva. 
Deținutele din Penitenciar au 
primit pachete din partea 
Crucii Roșii, în care au găsit 
obiecte de vestimentație și 
igienă personală. Referindu-se 
la acest eveniment, coman
dantul Penitenciarului, 
inspector șef principal 
Emanoil Bota, a afirmat că 8 
Martie „este un moment 
important în viața tuturor 
femeilor, chiar dacă unele 
simt private de libertate”.

Minispectaeol
Orăștie (D.l.) - Copiii 

de la Centrul de Urgență, 
din cadrai Serviciului 
Public de Asistență So
cială a] Primăriei Orăș- 
tie, au pregătit pentru 
ziua de 8 martie un mini- 
spectacol dedicat ma
melor. Ei au recitat 
poezii, au cântat și au 
oferit felicitări mamelor. 
Manifestarea a arat drept 
scop informarea și sensi
bilizarea locuitorilor 
Orăștiei, referitor la pro
blemele copiilor proveniți 
din familii nevoiașe.

I

1
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A murit scriitorul Cezar 'Petrescu X>ntunecare".

,Galea Victoriei”, .Aurul negrul (ri. 1.12.1892) 
1907 - $-a născut Mircea Eliade, prozator, istoric ai religi- 

KatJemiei Ramin*

Î2J04.1986, CNca-

; 9w. romancier, eseist, membru aț
. (.Istoria creainjelar și taților «fȘț

«Romanul adotescstâuldlMap*) (m

& - S-a născut aetrtțalrene Papas LEIektra",„Ztsrbi 

grecul’,,Tunurile (fin

cIUBFgW OTfcCtriCaZ _________
Se întrerup* furnizarea energiei electrice în Deva: 
09-15 Str. Zarandului, bl. P4

furnizarea gazului metan în Deva:
8.00 -15.00 Str. Miriști: bl. 13, SC. A

A _______ ___________ _
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-14.00 Str. A. Jianu, SB HOTea, Str. Axente Sever

Soluția Integrantei din numa-

0PT-MARTIE - AMAZOANA - 
AS - NI - TA - T - AT - ME - 
F - USCATI - MA - 0E - 
0SRAM - STEA - ȘUTI - IARA
- TEL - CE - MUIERI - U - 
HÂRB - NE - IMAS - AR - D
- UMEDA - AMOR

de multă

energie șl într-o (fccuție âțl pute»

bule rezolvat! cu

W mun deiăt puteți face. ZMM să vă contre 
bele, ca $4 nu regretați mal târîta. • -

Vl.plat* să dominați. Iar partenerul se simte 
Încercați sâ rezolvați problema. în dfccuțlKe 
e mai bine sâvâ stăpâniți

ANTENA 1

t 
i

730 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

745 Agenția 2 fltiă un sfert 
930 CMmtoute de cul

turi. Emisiune culturală
! 930 Teleshopping 
10i» Avanpremieră 
10:10 Otice flpodU. Premiul 

B Globul de Aur 2002 
pentru oea mai bună 
interpretare masculină, 
la categoria serial de 
televiziune, comedie - 
Charlie Sheen.

1130 Portul miracolelor 
1155 Eoo-dbpecer 
“1230 0 vedetă popularii 
1330 Desene animate: Yo-Gi- 

! 0Oh

1400 Jurnal. Sport. Meteo 
1,1430 Teleshopping 
'1530 Oameni ca noi
1530 Sed Lexl Realizator Ion . 

Mirea.
1630 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte naționalități 
1655 Armonii In natură 
1730 Portul miracolelor 
1850 Sport Pro 
IM 1VR.

Sport.

SdnaraețtiNnM 
Ithriller, SUA 1995). In 
timpul demolării (mei 
case, Nick Parma, 
muncitor pe un șantier, 
găsește scrisoarea unei 
femei, scrisă cu mai 
bine de treizeci de ani 

,ta urmă, care dezvăluie 
teama ei că va fi ucisă 

B Avanpremieră 
I Vorbe despre fapte 

| Jianaiui TVR. Sport

y

P*-'

r 
f 
r
i 
r

t 
f
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r 
j
4 
t
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î

i

Doctor ucigaș (thriller, 
SUA 1991), Genene 
Jones este o asistentă 
medicală la pediatrie, 
cane a comis multe 
crime (fin milă, nu mai 
puțin de 43 de copS 
murind

140 Qnd minute de culturii 
iSOMdty
MO Jur TVR. Sport 

- gostiții de la Hotel

1

I

7:00 Știrite PRO TV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omd care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr $1 neliniștit 
0C u: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

10:15 S Doctorul desuflete 
11:15 Zâmbete Intro

I pastilă 
1235 Bucătăria lui Radu 
13:00 Știrile PRO TV. Sport

Meteo
1330 De râsul lur '' 
1400 Min e Crima din

13 Beverly HIHs, partea a 
doua (dramă, SUA 
1994).

16:00 Tânăr șl neliniștit. Cu:
13 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
17:00 Ștfrile PRO TV. Sport. 
1745 Teo 
1930 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo

I 
I
I 
«
t
Si 
s

ACASĂ

5
i

» 

■r

PRIMA TV
' 06.30-07.00 Observator 

; 11.00-1230 Emisiune de
1

630 kt gura presei (reluare) 

7d»Cbm»tor 
8:00 Canalul da ștof

IftOOÎngura sl 

11.00 Concurs Interactiv 
1200 In campania cu George 

13:00 Observator 
13:45 Dlvertoent: Din

16:00 Observator. Sport. 
1645 Vfvere - A till cu

1 pasiune. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială m care aspirații
le cele mai profunde 
urmăresc îndeosebi 
sentimentele, 
ingredienieie principale 
ale serialului. Povestea 
a patru familii ce își duc 
viețile în bogatul orășel 
Como

1745 9595-Te învață ce să 
fed

19JD0 Observator

2015 Masa de argint (aven- 

r3 turi, România, 1985).
Cu: Florin Piersic 
(Mărgelatu), Matga Bar- ' 
bu, Ion Besoiu. Prietenii 
noștri, Mărgelatu și 
Buză de Iepure, se con
fruntă din nou cu 
situații limită.

2230 Marius Tucă Shew 
2330 Observator. Sport.

Meteo. Abordarea știri
lor este mult mai direc
tă decât până acum. 
Observatorul va lansa și 
se va implica în cam
panii care vor ajuta nu 
numai la întărirea și 
clădirea spiritului civic, 
dar și la ideea de inter- 
activitate cu telespecta
torul. In cadrai Observa 
torului va exista un do
zaj între două curente, 
fcjoare și tabloid

i gura presei 
l!00 Concurs interactiv

i

i ''

4

i

530 Mfireemea, păcatul
Bfreluare)

I , 730 Extravaganta Anastasia 

a(reluare)
8:15 Te voi învăța si lubefti 

EKreluare)

i

> Elțreluare) 
9:15 Rubl (reluare)

1 10&a Numai iubirea (reluare) 
11:15 Șaote femei (reluare) 

j 12:15 frrgandncpțfl. Cu:
’ (SCesar Evora, Anqellca 

Rivera, Jorge Safinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler

I
I

K-

» 13:15 Răzbunarea. Cu: Ga-
rau_i_i_ J__ A A-

-.1

I

1945 Wemta Chicago
«(acțiune, SUA 1997). O 

puternică bandă de 
teroriști amenință că va 
otrăvi orașul Chicago. 
Conducătorul bandei 
este un criminal pericu
los hotărât să-și atingă 
scopul cu orice preț. 
Strategia lui este cât se 
poate de ascunsi, el 
propunându-și să 
otrăvească apa pota
bilă a orașului.

2146 ftribat Med cin Liga 
23be^S£^ROTV. Sport.

Meteo
(M5 Rezumat Uga Campi

onilor
130 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo.
trai Infern 1h Chicago 
«(acțiune, SUA 1997). 0 

puternică bandă de
r, .teroriști amenință că va 

; '^otrăviorașul.

t

F

830 Joey. Episodul 10 - 
Joey și marea probă 

’ 825 Mâmfrte șl prejudecata
13 (comedie, SUA 2003). 

j 10:15 Otari de bowttng
Ci (comedie, Australia, 

! 2002).

• 1190 Moș Crăciun caută
> (3 Cri Iță (comedie,
! SUA 2002)

1335 Staruri la Horiywood. 
Episodul 2: Johnny 
riant

! 1400 CMtațul singuratic

13 (dramă, SUA 2003). 
. 1530 Formidabilii Country 

Been (comedie, SUA

divertisment
2345-2400 Observator

.?

■ 7 DEVAI 1M0 Torrent >2 
f 1130 CM minuto de cuiul 1 
! lltCMunl

] 1248 Eunxdtopeor 
■ 1245 Te veti dfri Benet
i NwQBZin inTOfTTUrtIV.

Transmisiune directă de 1 
la Studioul TVR - I 

' Timlșoera '
v,1330Tefe*optog 
! 14-00 Nemuritorul 

1430 Ineuto pbațltor 
1550 impurti ta Europe 
16t00 Zona de conflkt ;
1630 CM minute de cuhuril >
1645 Jurnalul TVR. Sport J

Meteo >
1730 SărutiHnfe pratidel j
1755 Eurted^terar 
1830 Jurnalul Euronem pen- , 

ta Ri '
18:15 dnd minute de cud ă > 
1830 MtooMțiwb M dk- !

teUi
1930 Soție Iul Lorenzo j

»

Dragii da ttaymond. Ir
Bdisntwțle: Ray Rdmano, ; 

Patrida Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, ! 
Peter Boyfe. Regie Philip ■ 

- - fL°??t?ia! ■ '
KQ0 Palatele lunR 
2W Omul tatoe soft șl moft 
21'30 Jurnalul TVR. Sport. | 

Meteo 
2200 JumaU Euronews 
SO Tiger Warsaw (dramă, • 

;HSUA 1998). Chuck War- j

2002).
17:00 Povsști de ritaxl

«(dramă, SUA 2003). Cu: 
Jeff Goldblum 

1830 Mkul detectiv (come
die, Franța, 2003).

2ft00 Dumneau pentru o zi

HALLMARKHbriela Spanie, Josă An
gel Llamas, Maria Hele
na Doering, Orlando Mi
guel, Catherine Slacho- 
que, Bărbara Gardfalo 

1415 Pisica sătatid 
1530 Iubirea mea. păcatul 
17'30 ftweștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață 

17:55 Vremea de acasă 
18:10 Ghanto 
19:15 Te voi învăța să iubești

B15 Rubi. Cu: Barbara Mori, 

gEduardo Santamarina, 
Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes, Sebastian 
Rulli. Josefina Edianove, 
Antonio Medelin , 

2250 De trei ori femeie cu 
Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 
din România, femei 
independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele 
lor, femei feridte, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 
prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex

MO Extravaganta 
^Anastasia. Cu: Norids 
: Batista, Juan Pablo 

Raba, Klara, Hilda Abra- 
hamz

f- ■ 
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’|at multe probleme 

părinților săi, ducând la 
o ruptură totală între el 
șt membrii familiei. 
Acum, după mulți ani, 
se întoarce în oraș,

făcut Va obține oare 
Iertarea părinților $1 a 
surorilor Iul?

HM 0 Ide sufli 
0t50 Dragul de Raymond

ItIHMi -HmmIm MVUwu CKXnSKT.
BMCu: Huldu șl tușă 

. ÂȘaiban Hule și Mlha 
nuț Hcă cei doi 

ai- târcorâși, împreună cu 

, bebelușele, Puștiu' șl 
Mlstrețu' neprietenos, 

-vă prezintă o variantă 
unică șl total diferită a 
celor mal Importante 

' noutăți din domeniul 
'â politic, sodal, cultural 

sau economic. în fiecare 

saptamana aoua ora 
3 . imreagi de cârcoteH de 

care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 
pentra că vor fi tocați și 

. disecați în maniera 
binecunoscută a cârco
tașilor

MTriteniflta NATO 
MB Foca Pk». Cu:SHvia 
m .Tlcula

1

; 2(KX) Dumnezeu pentnj o a 
| Q (comedie, SUA 2003). 
î 2145 Huff. Episodul 7 - 

Cabana.
< 2240 Huff. Episodul 8 - 0 zl 
: friguroasă.
> 2340 Martorul (<' ----------
r

’ i
i

î

i
i
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t

_____________(dramă, SUA
13 2003). Regla: Rowdy

UjnWrLnti-Lil neînnutun.
130 De-a lungul timpului
’3 (averrtur, SUA 1995).

Cu: Peter Reznick, John
McDonough

1

s 12.15 Misterele părintelui
Dowling

; 13.00 Fiicele lui McLeod
> 1400 Act de voință (dramă, 

Marea Brftanle, 1989) t, 
1545 Du-te spre lumlnăl

’ (drarM, SUA 1988) 
1730 Prințul fermecat (fantas

tic, SUA 2000)
: 19.15 Dreptate pe cont pro

priu (dramă, SUA 
1985)

2130 Fiicele lui McLeod
■ 22A) Brigada de pdlțle. 

23.00 Jordan

TV SPORT
DISCOVERYI

L
16D0 Trilogia mufflWor 

) 1730 Câmpuri de luptă - 
■■ 1830 Aventuri la pescuit cu 

RexHunt
1930 Competiții mașinăriilor: 

SUA/Marea 
Bntaree/Austraha 

20.00 Riscul ca profesie: 
Operațiuni de salvare 
aeriană

2130 And roddn roll-ului 

alternativ: La patru ace

I 09*0 Știrile TV Sport 09:10 
Cele mai frumoase zece meci
uri din istoria cluburilor engleze 

, 11:00 Știrile TV Sport 1130 
J Super Spania 1230 Știrile IV 
' Sport 12:05 Box profeslonost 
î 1400 Știrile IV Sport 1410 Fot

bal: Med din Premier League. 
Clasamentul din Premier 
League este următorul: 
Chelsea, Manchester United, 
Arsenal, Everton, Liverpool , 22D0 Rival: Prost versus 
1630 Fotbal: Med din Primera < Senna
Division 1830 Știrile IV Sport i 2230 Asasinate celebre: 
1845 Handbal: Liga Campi- ; Asasinarea bancherului
onilor(r) 2030 Știrile IV Sport r Cahri
2190 Patinaj: Stele pe gheață ‘ 2330 Ora zero

• 2290 Camțrionatuf american OQM Poveștile de groază, mit 
de CT2M0 LocalKombat șl adevăr Demonii

I
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înființarea unei firme - o zi

străinătate

Declarați veniturile din străinătate! Gaz metan la Uricani

Reduceri la plata 
impozitelor locale

• Urzici. Cele mai căutate „delicatese" în 
Piața Petroșani s-au dovedit a fi urzicile. Ele 
se vindeau cu 5.000 de lei/grămăjoara. 
Vânzătorii spun că plantele au fost crescute 
în solarii și că sunt accesibile familiilor care 
trăiesc ia limita sărăciei. (I.J.)

* Schimburi comerciale. Valoarea schim
burilor comerciale dintre România și Slovacia 
vor crește în acest an cu 20%, estimează 
ambasadorul acestei țări, Jan Soth. Acesta a 
declarat, la Deva, că volumul balanței co
merciale a fost anul trecut în sumă de circa 
435 de milioane de dolari. (C.P.)

■ O.U. 75/2004 aduce 
completări Legii privind 
simplificarea

La Festivalul Modei de Ia Paria, cre
atorul Yvee Saint Laurent propune, pen
tru sezonul toamnă-iarnă 2005/2006, com
binația elegantă alb-negru.

Deva (C.P.) - Românii care lucrează în 
străinătate se pot adresa direct atașaților pe 
probleme de muncă și sociale din Germa
nia, Ungaria, Italia, Spania. Aceste persoane 
specializate îi pot ajuta la soluționarea pro
blemelor pe care le au.

tricularea persoanelor fizice 
și asociațiilor familiale în 
Registrul Comerțului se face 
doar pe baza autorizației 
emise de primărie. Solicitarea 
înregistrării în Registrul 
Comerțului se face la biroul 
unic din cadrul Oficiului Re
gistrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara 
prin întocmirea cererii de 
înregistrare.

La înmatriculare, solici- 
tanților li se eliberează certi
ficatul de Înregistrare cu

Deva (C.P.) - Hunedorenii 
care au realizat venituri din 
străinătate trebuie să com
pleteze și să depună, până la 
15 mai, o declarație specială. 
Acest document trebuie 
depus la administrația fiscală 
de ace Tontriuuabili care au 
obținut venituri din activități 
independente și din cedarea 
folosinței bunurilor în, 
străinătate. Persoanele tre- 
buie să depună câte o 
declarație pentru fiecare țară 
sursă a veniturilor și pentru 
fiecare categorie de venit 
realizat. Ori de câte ori se 
constată erori în documentul 
depusanterior, contribuabilul

Thokoly .ne.

funcționării pe baza de 
clarațiilor pe propria răspur 
dere din care rezultă că sun 
îndeplinite condițiile pentri 
prevenirea și stingere 
incendiilor, sanitare,, sâni tai 
veterinare, de protecția ine 
diului și a muncii.

în scopul înlesnirii access 
lui solicitantului la acest 
proceduri, în cadrul oficiilo 
RC se organizează activităț 
de asistență acordate soliei 
fanților la cererea și pe chei 
tuiala acestora.

Germania: Ovldiu Tudorache (adresa: 

Dorolheenstr 62-66. 10117 Berlin, tel: 
0M9/3021239108, e-mail: oftice@rumaenis- 

cKe-botscchaft.de)

Deva (C.P.) - Hunedorenii 
mai au la dispoziție doar câte
va zile pentru a beneficia de 
reducerile acordate, conform 
legii, la plata impozitelor 
locale. Toate primăriile din 
județ au anunțat faptul că, 
până la data de 15 martie, 
persoanelor fizice, care 
plătesc integral impozitul pe 
anul în curs, li se acordă 
reduceri, acestea variază 
între cinci și zece la sută, în 
funcție de deciziile uat< de 
consilierii locali. Pentru 
locuitorii municipiului Deva, 
impozitele sunt diminuate cu 
cinci procente, iar în Hune
doara, Brad și Orăștie redu
cerile sunt de 10%. După 15 
martie plata impozitului nu 
va mai beneficia de nici o 
facilitate, indiferent că e vor
ba de taxele pentru locuințe, 
autoturisme, terenuri sau alte 
tipuri de proprietăți.

Spania: 'Cătălin. Boicu (adresa: Avenida 

Alfonso XIII nr. 157. Madrid. țel: 
003^913597623, e-mail: roembmad©tele- 

fonlca net).

Uricani (TJ.) - Cinci mi
liarde de lei, atât va costa 
introducerea gazului metan 
în orașul Uricani din Valea 
Jiului. Confortul însă va 
rămâne o perspectivă mai 
îndepărtată pentim că 
administrația locală de la 
Uricani estimează ter
minarea lucrărilor spre 
sfârșitul anului în curs. 
Mai mult, în perioada ime
diat următoare se va veri
fica și stadiul în care se 
află rețelele pentru care s- 
au alocat bani până în 1996. 
„Valoarea totală a in-

numărul de ordine din Re
gistrul Comerțului și codul 
unic de înregistrare atribuit 
de Direcția pentru Finanțe 
Publice. Codul unic se 
atribuie în 8 ore de la 
obținerea datelor de la Re
gistrul Comerțului. Termenul 
de eliberare a certificatului de 
înregistrare este redus Ia 3 
zile, respectiv 5 zile, calculat 
de la data înregistrării 
cererii.

Ordonanța introduce pro
cedura de autorizare a

claie se completează in două 
exemplare. Originalul se 
depune la organul fiscal în a 
cărui rază teritorială se află 
domiciliul fiscal al con
tribuabilului, iar copia se 
păstrează de către persoana 
care a realizat respectivele 
venituri în străinătate. Do
cumentul se poate depune 
direct la registratura fiscului 
sau la oficiul poștal, prin 
scrisoare recomandată. Tre
buie menționat faptul că ve
niturile din străinătate rea
lizate, precum și impozitul 
aferent plătit, exprimate în 
unități monetare proprii 
fiecărui stat, se vor transfor
ma în lei la cursul de schimb 
anual comunicat de BNR din

Patru potcovari, participanți la Târgul Anual al Agricultorilor
Franța, demonstrează „pe viu" în fața publicului cb presupune munca lor. tn such 
Franței există o asociație care luptă pentru păstrarea vechilor Îndeletniciri ale cek 
care lucrează în domeniul agricol. (Foto: CT,
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Nu e pentru prima oară când profesorii străini se întâlnesc.Oficialitățile prezidează desdiiderea proiectului

Raluca Iovescu

SPOTS 
înaltă cascadă din România, 
cea din peștera Șura Mare), 
în răstimpul șederii lor aici, 
oaspeții au avut ocazia să ia 
contact direct cu cele mai îm- 
port^nte „bogății” ale

Oaspeții străini fac cunoștință cu liceul.

Deva - Vizita a avut loc cu 
ocazia deschiderii oficiale a 
Reuniunii de Proiect Come- 
nius 1 „Calea către toleranță 
inter culturală” și a fost 
găzduită de Grupul Școlar 
„Grigore Moisil” din Deva. 
Oaspeții, elevi și profesori, au 
venit din Germania, Olanda, 
Belgia, Polonia și Franța. 
Petru Cor, directorul insti
tuției gazdă, precizează: 
„Școala noastră a fost accep
tată în acest proiect în iunie

Tfeșfășurtniau-se^țwpwcWMff ■ 
a doi ani în fiecare dintre 
țările participante. în primul 
an, între iunie 2003 și iunie 
3Q0d, programul a cuprins 
mobilități transnaționale, cu 

« derulate !» Germania 
și Polonia.

Când tinerețea poartă strai popular. . (Foto: Loredana Laah)

• ’■î»

1 ; ■

1

Reuniunea a fost încununată de dansuri populare. Oaspeții sunt întâmpinați la sosire.

Expunerea a cuprins și o prezentare a vechilor biserici de lemn din Humuoara.

Au fost prezenți elevi din dnci țări: Germania, Olanda, Belgia, Polonia și Franța.



antrenor al echipei naționale de4ineret-a 
României, a declarat președintele Uqil Rroie 
sioniste de fotbal (LRR, Dumitru Driteomir. 
Florin Marin îl înlocuiește în aceasta funcție 
pe Nicolae Manea, care a demisionai la 
sfârșitul săptămânii trecute. (C.M.)

României, a i__
sioniste de Fotbal 
Florin Marin îl î 
pe Nicolae Manea, i. 
sfârșitul săptămânii trecute, (

• Naționala la Oradea. Partida tur din 
dubla manșă eliminatorie dintre națimrala de 
handbal a României și reprezentativa statului 
Serbia - Muntenegru, contând pentruplay- 
off-ul Campionatului European din 2006,.se 
va disputa la Oradea. „Publicul de la Oradea 
iubește handbalul. Naționala masculină s-a 
bucurat de o mare susținere când a jucat la 
Oradea”, a declarat Cristian Gațu, președin
tele FR Handbal. (C.M..)

■ Conducerea FC CIP 
explică de ce fotbaliștii 
au „perturbat" partida 
Calate - Oltchim

omsm, nu
mentul- Handbalului care 
sport olimpic.
Noi suntem profesioniști

Pentru a clarifica de ce nu 
au avut jucătorii CIP “deli
catețea” de a aștepta bă Se ter
mine partida handbalistelor, 
Paul Grecu, vicepreședintele 
clubului, ne-a contactat pen
tru unele precizări. “FC CIP 
e un club cu reguli profesio
niste, iar antrenorii și jucă
torii au obligația să respecte 
cu strictețe orele de antrena
ment, în caz contrar riscând 
penalizări financiare. Dincolo 
de profesionism, putem fi 
înțelegători și la brice solic
itare am fost de acord să ne 
decalăm antrenamentele pen
tru meciuri, fie ele și amicale. 
Numai că în acest caz clubul 
Cetate nu ne-au cerut schim
barea orei de antrenament,

e

dprim jMriwt4f1tforiMMtfta.ro
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Modificări in programul Diviziei A
București (C.M.) - Comitetul Executiv al 

> FRF a modificat calendarul competițional al 
returului Diviziei A, al cărui proiect fus
ese propus de Adunarea Generală a LPF pe 
28 februarie, se arată Intr-un comunicat 
remis de FRF. Motivul acestei schta^țări 
este reprezentat de solicitarea primita de 
FRF pe 2 martie prin care UEFA cerea, fed
erațiilor afiliate ca pe 13 iunie să comunice 
echipele participante in LigaCamp^onilor 
și Gupa UEFA. Conform prppâg^BgShmte. 

«de Adunarea Generală a LPF, pHimâ etapă 
'a returului Diviziei A era prl^H t pe 
30 iunie. Conform deciziei ta TTtmide 
C. Ex. al FRF, datele de disputare a etapelor 
returului sunt temătoarele: etapa a XVI-a - 
12 martie; etapa a XVE-a -19 martfe: etapa 
a XVUI-a -2 aprilie; etapa a XIXa -9 aprilie: 
etapa a XX-a -16 aprilie; etapa a XXI-a - 23 
aprilie; etapa a XXII-a - 27 aprițțj 
XXHl-a - 30 aprilie; etapa a JCOȘ 
etapa a XXV-a - 7 mai; etapa a £
nfaketapa a XXVB-a ■ mai] T . . 
Il-a - 21 mai; etapa a XXIX -a mai; eta
pă fi XXX-a » 11 iunie. De aaefoenea, s-au 
operat modificări și în cefiA ce privește 
datate de disputare ale parttdfifcr din Cupa 
României. Astfel, semifinalele^ ‘rar.disputa 
pe 10 martie (tfor) și 13 ajtrilh^fifetar), iar 
finala este programată pe 11 mai.

Deva - La turneul de hand
bal organizat la sfârșitul săp
tămânii de clubul Cetate, par
tida vedetă dintre echipa de- 
veană și Oltchim a fost între
ruptă, aproape 30 de minute, 
de intrarea pe teren a jucă
torilor echipei CIP Deva. Ma
rian Muntean, președintele 
clubului Cetate, a pus inci
dentele pe seama proastei or
ganizări a DSJ Hunedoara, 
dar ia acuzat și pe jucătorii 
FC CU de vedetism și a afir
mat că futsalul, un sport neo
limpic, ar fi favorizat îndetri-

Șase steliști riscă
București (C.M.) - Partida 

București - Villarreal 
are va aveOo^OîJM 

.00, pe stadionul dih 
Bulevardul Ghencea, în pri- 

manșă a optimilor Cupei 
FA.Va fi arbitrată de o 

Brigadă din Elveția, avându-1 
ta centru pe Massimo Busac- 
ca. informează site-ul oficial 
al UEFA.

El va fi ajutat la cele două 
linii, dfe asistenții Stephane 
Cuhat și Francesco Buragina, 
iar arbitru de rezervă va fi 
Claudio Circhetta. Observator 
pentru joc a fost delegat Fer
nand Messe (Belgia), în timp 
ce observator pentru arbitri 
va fi Mario van der Ende 
(Olanda).

•’itarii amenințați
Șase jucători steliști, Geor

ge Ogăraru, Gabriel Boștină, 
Petre Marin, Florin Lovin, 
Dorinei -Munteanu și Sorin 
Paraschiv riscă să nu joace 
meciul retur contra echipei 
spaniole Villarreal dacă vot fi 
sancționați, joi, cu cartonaș 
galben.

Pițurcă a renunțat la trial
■ Amânarea returului si flintele LPF, a precizat că par-

-- tida Gloria Bistrița - Steaua
nu s-ar fi putut disputa pe 25 
mai, deoarece în acea zi era 
programată o acțiune a echi
pei naționale.
Campionatul mai 
important decât naționala

„Așteptăm meciurile Stelei 
pentru că, dacă se califică 
mai departe, trebuie să găsim 
altă variantă. Pe 21 martie am 
un comitet al Ligii in care 
găsim o nouă dată. Ne rugăm 
la Dumnezeu să câștige Stea
ua și să amânăm toate jocuri
le”, a mai spus Dragomir.

Președintele LPF a mențio
nat că îi pare rău de președin
tele clubului Gloria Bistrița, 

,căre declarase că amânarea 
partidei Sțeaua i-a adwB

calificarea Stelei au 
„blocat" meciurile înain
tea palidei cu Olanda
ClMtlAM MjUIIMUț

gfapa a 
jW-HMd: 
SS-a -14

București - Strategia de 
pregătire gândită de selecțio
nerul echipei naționale, Vic
tor Pițurcă, pentru importan
tul meci cu Olanda a fost dală 
peste cap. Amânarea returu
lui șf meciurile Stelei cu Vfi 
lareal^in optimile Gupei 
UEFA l-au determinat pe 
Pițurcă să renunțe la organi
zarea trialului, programat în 
perioada 15-16 martie, din ca
uză pă nu putea conta pe

iar DSJ ne-a comunicat o oră 
pe care noi am respectat-o. 
Am fost înțelegători în prima 
zi când s-a întârziat cu 5-10 
minute, dar în a doua, zi a 
turneului, când întârzierea s- 
a apropiat de jumătate de oră, 
băieții au așteptat pauza me
ciului și au intrat în teren 
pentru antrenament. Chiar și 
așa incidentele ar fi putut fi 
evitate, dacă președintele clu
bului Cetate ar fi avut poli
tețea să mă anunțe tafiinfe, 
dovadă că după ce m-a sun J anunțat 
și mi-a spus ce a-a întâmplat e^^

Munteanu. “Nu aveam cum 
să fim favorizați pe criterii 
politice, pentru că noi suntem 
apolitici, iar acutajia că fut- 
salul e favorizat în detrimen
tul handbalului e falsă. ©rele 
de antrenamet au fost sta
bilite de comun acord de Ce
tate, Remin și FC C1P. Deși 
noi am fost primii care am 
semnat contracted cu . DSJ 
pentru accesul la sală și ne
am stabilit prin acest act anu
mita one fie antrenament, am 

■_ lultei&i â favoarea 
,_____ __________.______ eehipelorde handbal. accep-
am intervenit și meciul tând nm* fci» că e un sport 
putut continua”, 
Grecu.
Nu suntem favorizat

Paul Grecu care a precizat 
că nu dorește să intre în nici 
un fel de polemică a infirmat 
și celelate acuzații ale lui

iul 
i'»s- -

lulia antrenorul Atewidiu-Feli- 
ei e un' profesionist care dă 
credit jucătorilor tineri”, a 
spus Mihu. Fostul eorvinist 
afirma că nu va fi afectat 
de situația ftaanciară difici
lă a noului său Club, întru-

Mihu a evoluat uit 
oară la Corvinul Huned^jCanților Daniel Lupașcu, 
ra, iar după excludere»»' Jbst la FC Oradea, și Vali 
r»14.‘îMJ*3 IwTM /vii Avro n *4 /■ Miculescu, transferat de la

formațiamaghidri Besesc- 
saba. Mic'iiAs. ' Va debuta 
în Divizia A m trfcottl he
matiei xpuluu, m țară el 
evoluând doar ta eșalonul 
secund la Poli șl UTA.

Apulum Al a transferat un 
fo^jucă^Ofl^râiutuL

Huitatoara (G.M.) - Fos- t: balistică, tar acum sunt 
tul mijlocaș al Corvintau^^arte fericit că ml-am a 
Lucian Mihu a semnat-ua * tins obiectivul. Am optat 

divizionara A, pentru Apulum pentru că 
Alba 
parafată între 
vârstă de 22’de 

ani și clubul din Cetatea 
Unirii este pentru o 

de un an și jumă-
Lucian Mihu ‘ sin

gurul jucător hunedorean cât a mai avut experiențe 
care în ultimii ani a reușit’ de acest gen în perioada în 
să se transfere ta o echipă care juca pentru Corvinul. 
din prima ligă, ultimul asb,. ’ „nhiv.îHi

de .transfer fiind cel al — acnizipi
Marcel Șandor. & ? Apulum AI a mai obți- 

jp ,, nut, ieri, semnăturile ata- 

chipei hunedorene din r S 
pionat a mai avut oferte de 
la Gloria Bistrița, Univer
sitatea Cluj-Napoca și Lib
erty Salonta. “De când am 
început fotbalul am visat să 
evoluez pe prima scenă fot-

Roti' «1

lei. „îmi pare rău de Jean Pă- 
dureanu pentru că se chinufe 
și el să țină o echipă, dar, 
când e interes național, tre
buie să înțeleagă”, a ub ' ri £ 
at Dragomir. \

Președintele LPF susține câ .
va merge,, joi, 1a meciul dfor - i 
tre Steaua și Villarreal/fiai* 
nu va putea asista și ta par- I 
tida retur, în duda dec] naț
iilor patronului Steaua^Be- 
cali, care spusese că îl vă lua 
cu forța in avion. „Dacă mă 
ia cu forța, ce dracu* să fac? | 
Numai că nu o să fiu pe aici. ! 
Nu pot să merg cu Steaui la ' 
Villareal pentru că plec din. J 
fară cu o delegație parlamen " I 
tară. Să dea Dumnezeu să câș- J 
tige fără mine, că fără rainajl 
s-au calificat, dar poimâferi 
voi warae la meci”, a mad I

■ I' V

jMriwt4f1tforiMMtfta.ro


• Inedit. Antrenorul Alexandru Pelici a decis 
ca banii din amenzile plătite de jucătorii 
echipei Apulum Alba lulia în pauza compe- 
tițională să fie cheltuiți pentru o masă la o 
pizzerie din oraș la care vor fi invitați fot
baliștii împreună cu prietenele și soțiile.(MF)

• Accident. Două persoane au murit în tim
pul celei de-a 81-a ediții a Vasaloppet, com
petiție suedeză tradițională de schi fond, dis
putată duminică. Directorul spitalului din 
Mora a anunțat că încă nu a fost stabilită 
cauza decesului celor doi sportivi.(MF)

• Tragedie. Jucătorul echipei de handbal 
Dinamo Baumit București, Marian Cozma, a 
fost bătut și înjunghiat, duminică dimineața, 
de un grup de opt persoane. Cozma, în vâr
stă de 23 de ani, are o plagă pe spate, el fiind 
internat la Spitalul de Urgență Floreasca.(MF)

Boxerul
Luis 

Castillo (d) a 
sărbătorit vic
toria după ce 
l-a învins j 
fostul campion 
IBF al catego
riei ușoare, 
Julio Diaz, la 

zece 
runde pentru 
a-și păstra cen
tura WBC la 
categoria 
ușoară. Meciul 
s-a desfășurat 
la sfârștul 
săptămânii tre
cute, în Las 
Vegas, Nevada.

(Foto: EPA)

l vu 
pe j 
ininn '

Robert Kovaci (d) ar pleca in Italia. (Foto epa)

„E minunat să fii pe podium"

Kovaci, ofertat de Juventus
Munchen (MF) - Fundașul croat al echipei 

Bayern Munchen, Robert Kovaci, a primit 
o ofertă de la gruparea Juventus Torino, a 
anunțat managerul jucătorului, Jurgen Mi- 
lewski. în același timp, Bayern Munchen i-a 
propus lui Kovaci prelungirea contractului 
pentru încă două sezoane, însă jucătorul 
croat ar fi refuzat o reducere a salariului. 
Președintele grupării Bayern Munchen, 
Karl-Heinz Rummenigge, anunțase, în urmă 
cu câteva zile, că nu s-a ajuns la un acord 
financiar cu Kovaci. Fundașul francez al 
echipei Bayern Munchen, Willy Sagnol, a 
declarat că în cazul plecării jucătorului 
croat, cel mai bun înlocuitor ar fi Valerien 
Ismael de la Werder Bremen. La rândul său, 
Ismael a declarat că Bayern este un club 
foarte bun pentru orice jucător. „Bayern 
Munchen aparține primei categorii din Eu
ropa, precum Real Madrid sau Juventus To
rino. Werder Bremen face parte doar din a 
doua categorie. Este un lucru minunat pen
tru orice jucător să evolueze la Bayern”, a 
declarat Ismael, pentru cotidianul Bild.

H Atleții români au 
cucerit patru medalii la 
Campionatele Europene 
de sală de la Madrid.

București (MF) - Atleta Ele
na lagăr a declarat, luni, la 
sosirea pe aeroportul Henri 
Coandă, că sentimentul trăit 
la urcarea pe podium este 
„minunat” și că dorește să re
trăiască această experiență. 
Elena lagăr a menționat că se 
aștepta să câștige medalia de 
aur. „M-am simțit bine. Am 
fost mai hotărâtă, mai sigură 
pe mine. Foarte puternică. Nu 
știu ce va fi la Helsinki (n.r. 
- Campionatele Mondiale de 
la Helsinki, care se vor des
fășura în perioada 6-14 au
gust), vom vedea atunci”, a

spus campioana europeană. 
Vicecampionul european la 
săritura în lungime, Bogdan 
H.................................
Am fost mai 
hotărâtă, mai 
sigură pe mise. 
Foarte puternică. 
Nn știu se va îl 
ia Helsinki, vom 
vedea stanei

Elena IagAr

Țăruș, a afirmat că se aștep
ta să fie învins de atletul spa
niol Joan Lino Martinez.
„DOar printr-o minune putea 
să nu câștige, dacă nu prin
dea pragurile. Dacă eram un 
pic mai negru, poate săream 
mai bine”, a glumit Țăruș, 
care a reușit o săritură de

8,14 m, cel mai bun rezultat 
al său realizat în sală din 
acest an. Corina Dumbrăvean, 
medaliată cu argint în proba 
de 1.500 m, a declarat că a fost 
foarte emoționată înainte de 
cursă. „Am avut emoții mari 
când am văzut câtă lume era 
pe stadion. în timpul cursei 
am mai avut emoții doar la 
primele tururi, apoi au tre
cut”, a spus atleta în vârstă 
de 20 de ani.

Dumbrăvean a adăugat că 
nu se aștepta să câștige o 
medalie, însă antrenorul său 
a fost sigur de acest lucru. 
„M-a motivat faptul că am tre
cut de calificări”, a menționat 
sportiva. Atleta Adina Anton 
a afirmat că vrea să se bu
cure mai întâi de medalia de 
bronz obținută la Madrid în

proba de săritură în lungime, 
abia apoi urmând să se gân
dească la Campionatele Mon
diale de la Helsinki. „La a 
șasea săritură, am ajuns pe 
locul trei. Bianca Kappler a 
sărit după mine. S-a văzut că 
s-a măsurat greșit și am făcut 
contestație. Nu pot da acum 
un răspuns în legătură cu ce 
va fi la Helsinki. Să fiu maip 
întâi finalistă și apoi vom 
vedea. Acum vreau să mă 
bucur de medalia aceasta”, a 
subliniat Anton.

Sportivii români au obținut 
patru medalii: una de aur 
(Elena lagăr - 1500 m), două 
de argint (Corina Dumbră
vean - 1.500 m și Bogdan Ță
ruș săritura în lungime) și 
una de bronz (Adina Anton - 
săritura în lungime).

Miami (MF) - Jucătoarea americană de te
nis Lindsay Davenport continuă să conducă 
în clasamentul WTA, dat publicității la Mia
mi. Primele 10 de locuri în această ierarhie 
sunt ocupate de următoarele jucătoare:
1. Lindsay Davenport (SUA)_______________ ___ 5161 p

2. Amelie Mauresmo (Franța)_________________________£890 p

3. Maria Șarapova (Rusia)_________________________4544 p
4. Serena Williams (SUA)______________ ________________ 4535 p

5. Elena Dementieva (Rusia)___________________ 3665 g

6. Anastasia Mișkina (Rusia)___________________

7. Svetlana Kuznețova (Rusia)________________ 3338 p

8. Alicia Molik (Australia)________________ ________ 2630 p

9. Venus Williams (SUA)_______________________________ 2520 p

10. Jennifer Capriati (SUA) 2234 p

Lindsay Davenport, lider în topul WTA

Primă mare pentru tenismeni
■ Jucătorii care au ca
lificat România în sfer
turile Cupei Davis vor 
încasa 110.000 dolari.

București (MF) - Directorul 
general al Federației Române 
de Tenis, Dumitru Hărădâu, a 

declarat, ieri, 
în cadrul u- 
nei conferințe 
de presă, că 
organizarea, la 
Brașov, a în
tâlnirii Româ
nia - Belarus, 
din primul tur

al Grupei Mondiale a Cupei 
Davis, a costat aproximativ 
150 de mii de euro. „Cheltuie
lile pentru organizarea meciu
lui de Cupa Davis de la Bra
șov s-au ridicat, probabil, la 
circa 150 mii de euro. Pentru 
primele luni ale anului am 
reușit să atragem la federație

Ilie Năstase

cinci miliarde de lei ca să ne 
îndeplinim obiectivele. Anul 
acesta trebuie să organizăm 
din nou 30 de turnee futures 
în cele mai mari orașe din ța
ră, pentru care este nevoie de 
aproximativ 600 de mii de do
lari. Cred că pentru acest an 
vom avea nevoie de un buget 
de 1,5 - 2 milioane de dolari”, 
a spus Hărădău. Președintele 
FRT, Ilie Năstase, a precizat 
că banii primiți de la federa
ția internațională pentru vic
toria cu Belarus vor reveni 
jucătorilor. „Am decis să le 
dăm jucătorilor toți banii. 
Este vorba deocamdată de 110 
mii de dolari primiți pentru 
calificarea în sferturile de fi
nală ale Cupei Davis”, a spus 
președintele FRT. Ilie Năstase 
a afirmat că echipa Croației, 
pe care România o va întâlni 
în sferturile Cupei Davis, este 
un adversar mai accesibil de
cât Statele Unite.

Bixente Lizarazu, apt de joc
Munchen (MF) - Fundașul 

francez al echipei germane 
Bayern Munchen, Bixente 
Lizarazu, va putea juca as
tăzi, în meciul cu formația 
engleză Arsenal Londra din 
manșa secundă a optimilor 
de finală ale Ligii Campio
nilor. „Se pare că Lizarazu 
va fi apt pentru meciul cu 
Arsenal”, a declarat antre

norul germanilor, Felix Ma
gath, pe aeroportul din Mun
chen, înainte de plecarea 
spre Londra. în partida tur, 
disputată la Munchen, ger
manii au învins cu scorulj* 
de 3 -1. Lizarazu, care a avut'-, 
probleme la piciorul stâng, 
nu a evoluat, sâmbătă, în 
partida câștigată, cu 1 - 0. 
în fața lui Werder Bremen.

Janos Kurko, chemat în instanță
* 3

București (MF) - Secretarul 
general al Federației Române 
de Hochei pe Gheață, Eduard 
Pană, a declarat, ieri, că Biroul 
Federal va analiza, săptămâ
na viitoare, refuzul președin
telui HC Csikszereda, Janos 
Kurko, de a le permite jucă
torilor săi să răspundă convo
cării la naționala „under 18”.

Janos Kurko a trimis o scri
soare prin care informa con
ducerea federației că jucătorii 
convocați pentru CM de 
juniori „under 18”, Divizia a 
Il-a, de la București, nu se vor 
prezenta la lot, deoarece 
selecția la echipa națională 
nu a fost făcută pe criterii de 
performanță.

Bayer Leverkusen, decimată 
din cauza accidentărilor
■ Trei jucători ai echi
pei Bayer, toți fundași, 
sunt accidentați pentru 
meciul cu Liverpool.

Leverkusen (MF) - Interna
ționalul brazilian al echipei 
Bayer Leverkusen, Juan, este 
indisponibil pentru meciul cu 
Liverpool, programat, astăzi, 
în manșa secundă a optimilor 
Cupei UEFA, din cauza unei 
rupturi de ligamente la glez
nă, informează site-ul uefa.com. 
Fundașul brazilian s-a acci
dentat în data de 27 februarie, 
în partida cu formația VfB 
Stuttgart, dar gravitatea leziu
nii nu a fost cunoscută până 
la sfârșitul săptămânii trecu

te, când Juan, care nu a putut 
face deplasarea pentru parti
da cu SV Hamburg, a fost su
pus unor teste medicale amă
nunțite. în urma acestora s-a 
stabilit că Juan va fi indispo
nibil cel puțin două săptă
mâni. Juan este cel de-al trei
lea fundaș al echipei Bayer 
Leverkusen care nu va putea 
fi folosit în meciul cu Liver
pool, după Roque Junior, ac
cidentat la genunchi, și Jens 
Nowotny, care a suferit o rup
tură de ligamente încrucișate 
la genunchiul stâng. Partida 
Bayer Leverkusen - Liverpool 
se va disputa astăzi, de la ora 
21:45. Meciul tur a fost câști
gat de formația engleză, cu 
scorul de 3 - 1. Juan (d), indisponibil pentru meciul cu Liverpool. (Foto: epa)

uefa.com
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Aveți o problemă oi mașina și nu {tițimfe jț

Tot mai puține femei 
la serviciile saloanelor.

condiții. Este o problemă ci 
care se confruntă toți presta 
torii de servicii din județ”

Cu toate acestea, potrivit 
administratorilor saloanelor 
de Înfrumusețare, numărul 
femeilor care apelează la ast
fel de servicii scade de la an

garai «Ml
i oferim montan

■ în ultimele zile, tot 
mai multe femei au a- 
pelat la serviciile saloa 
nelor se înfrumusețare

• Demisie. Directorul general al Regiei < 
Autonome de Interes Local (RAIL) Hune
doara, Laviniu Christian, a demisionat din 
funcție; postul său fiind ocupat, până la 
organizarea unui concurs, de Gheorghe 
Murat; Acesta va îndeplini și atribuțiile de 
președinte al Consiliului de Administrație al 
RAIL Hunedoara. (M.S.)
• Controale. Consilieri juridici din cadrul 
Prefecturii Hunedoara, împreună cu 
specialiști din cadrul serviciilor publici 
deconcentrate, desfășoară în aceste zile o 
acțiune de control la Primăria Comunei Râu 
de Mori. Se are în vedere respectarea actelor 
normative privind aplicarea Legii Fondului 
Funciar, venitului minim garantat și a legis
lației în domeniul achizițiilor publice.(D.O
• Curs de comunicare. în perioada 9-10 
martie, Filiala Hunedoara a Asociației „Spriji
niți Copiii" organizează la Orăștie, un curs 
de comunicare cu durata de 40 de ore. Cur
sul face parte din proiectul „Formare pentru 
dezvoltare", și este finanțat de Fundația 
Principesa Margareta a României -în cadrul 
programului CRESC. (C.M)

de către femei. Un astfel de 
tratament poate costa intre 
350.000 de lei și 700.000 de lei. 
Și este necesară repetarea iui 
în frecare, lună.

„în județul Hunedoara, 
piața serviciilor se află de Ia 
an la an In cădere liberă. Iar 
principalul motiv 11 constitu
ie lipsa banilor. Cred că pres
tatorii de servicii sunt cel 
mai bun barometru privind 
puterea de cumpărare a po
pulației. Pentru că în momen
tul în care sunt puțini bani, 
multe femei preferă să se în
grijească singure sau ignoră 
pur și simplu acest aspect. Nu 
este ușor să întreții un salon 
de înfrumusețare în aceste 'afirmă Nells 5anciu

Vă așteptăm!
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• Papa binecuvântează Paștele. Papa 
loan Paul al ll-lea va da binecuvântarea 
Urbi et Orbi în Duminica Paștelui, la 27 
martie. Programul ceremoniilor din 
Săptămâna Mare (20 - 27 martie) indică 
fără detalii că Sfîntul Păfinte va rosti 
binecuVîntarea în Duminica Paștelui, lăsând 
deschisă posibilitatea de a participa chiar la 
slujba din Vinerea Mare. (MF)

■-

• Bani de la căpșuni. Potrivit Oficiul pen
tru Migrarea Forței de Muncă cei aproape 
60.000 de români care au muncit anul tre
cut, în Spania, Germania, Elveția, Italia sau 
Qatar, în baza unor contracte intermediate 
de Oficiu, au realizat venituri toatale care 
depășesc 136 de milioane de euro. (MF)

Primar specializat în taxe și 
impozite la bugetul local

'Geoagiu (D.I.) - Simion Mariș, primarul 
orașului Geoagiu, a participat recent, la un 
curs și la o sesiune de comunicări pe pro- 
bleme de taxe și impozite ce s-a desfășurat 
bi stațiunea Predeal. La respectiva acțiune 

. au mai luat parte 20 de primari din diferite 
localități din țară, urmărindu-se punerea în 
practică a noilor reglementări privitoare la 
legislația în domeniu. Urmare a acestei spe
cializări, edllul-șef al Geoagiului dorește să 

- organizezi cursurisimilare cu angajați .din 
administfașfia publică locală, pentru o mai 
bună desfășurare a activității acestora în 
relațiile cu cetățenii.

Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor de la

SC METALCHIM SA
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ul 0254/225.265, Iar caietul de sarcini se poate
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• eaMta fix + comision;
• atmosferă de lucra deschisă alături de un colectiv tânăr,
• ten foc de muncă mboern și sigur:
• echipament.
Di oferi.; noastră v-a trezit interesul?
contactați-ne ta adresa: Redacția ziarului Cuvântul Uber, Str. 22 
Decembrie, nr. 87 A, parter sau la tel. 211275. ’ 
Persoană St Contact: Sorina Sârrnai, tel.
078&?8,
e-mail: iortae.sannai@lnfornmiedia.ro

Miron Cozma la proces
Deva (M.S.) - Administrația Penitencia

relor a adresat Parchetului instanței su
preme un material prin care solicita pro
curorilor să comunice dacă Miron Cozma 
poate fi mutat de la Penitenciarul Craiova 
la Rahova, având: !» -vederastaraade să-: 
nătate a fostului lider al minerilor. Anun
țul a fost făcut ieri la Comisia de abuzuri 
din Senat, de către directorul general al in
stituției, Emilias Stănișor. El a motivat ce
rerea adresată Parchetului prin faptul că 
Miron Cozma are „probleme de sănătate 
reale”. Cozma trebuie să apară periodic în 
procesul de la București, pe care l-a inten
tai în legătură cu revocarea grațierii sale, 
în acest dosar, fostul lider solicită daune 
de 5 milioane de euro, pentru că a fost rea- 
restat. Ultimul termen fri acest proces a avut 
loc ieri, iar Cozma a fost prezent în fața 
instanței de judecată.

SC PUBLISERv GOSCOM SA cu sediu! ta Deva, Piața Unirii, 
nr. 2-4, organizează joi, 24 martie 2005, ora 10.00, la sediul 
Administrației Piețelor din Deva, str. I. Creangă, nr.60, LICI
TAȚIE PUBLICA pentra modernizarea și exploatarea toaletelor 
publice din cadrul pieței centrale.

Investiția minimă de la care se pornește licitația este de 
150.000.000 lei, iar durata de exploatare este de 7 ani.

La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, indife
rent de natura capitalului social, autorizați să efectueze prestări 
servicii ta acest domeniu, care nu au datorii față de administrația 
piețelor și față de bugetul local al municipiului Deva,

Documentațiile licitației se pot procura contra cost de la 
Administrați Piețelor Deva, iar termenul limită de depunere a 
ofertelor este 23 martie 2005, ora 14.00.

Informații suplimentare ia tel. 0254/215.836.

SC AJA REGISTRARS R0MMIA SRl 
(orgmtae btonMjfowl de certificare - www.eje.re)

Centrul da Transtaris Sanguini al Județului Hunedoara - Deva, cu 
sediul in Deva, Str. 22 Decembrie, bl. Dl, parter, telefon 0254/225.297, fax 
0254/225.265, in vederea atribuirii onorării bonurilor valorice pentru donatorii de 

sânge pe anul 2005, emise conform Legii nr. 4/1995, anunță organizarea unei lici
tații, în data de 31.03.2005, ora 10.00.

Finanțarea se va face din bugetul local de la Primăriile Deva, Hunedoara și 
Petroșani.

Informații se pot 
obține de la șerbul u

Depunerea ofe
31.03.2005, ora 9.00.

ga sediul unității noastre, până la data de

z

Apar restricții ia credite
■ Guvernul pregătește 
noi norme pentru piața 
de vânzare în rate a 
electrocasnicelor.

Deva - Două sunt motivele 
pentru care premierul Tări
ceanu a tras un semnal de a- 
larmă privind piața produ
selor electrocasnice vândute 
în rate. Apariția unui număr 
din ce în ce mai mare de res- 
tanțieri la plata ratelor și 
acordul cu FMI-ul privind vo
lumul creditelor extrabugeta
re impun limitarea creditării.
Se impun noi reguli

în acest context, primul 
ministru a anunțat că în 
perioada imediat următoare 
vor fi elaborate o serie de noi 
norme privind accesul popu
lației la creditele pentru con
sum. în viziunea acestuia, 
noile regului vor crea cadrul

Grupul interlopilor la proces.

necesar pentru ca aceste cre
dite să fie returnate cu ușu
rință de către potențialii cll- 
enți. Cu toate acestea, atât 
bancherii cât și principalii 
jucători de pe această piață 
sunt hnpotriva apariției unor 
astfel de norme.
Nu sunt justificate

„Introducerea cotei unice de 
impozitare a creat un surplus

««•’«««• • • • •

Cu toate proâlemate apărute pe 
o ast&l de piață consider că intro

ducerea unor norme restrictive 
privind creditul de consum nu este 

oportună
Alin Meraru

• a «,s se W»T<»etie «« • a e.4 •

în buzunarele consumatorilor. 
De aceea, piața electrocasni- 
celor vândute în rate a înre
gistrat în luna februarie o 
creștere deosebită. Procentual, 
aceasta s-a ridicat la aproxi
mativ 20% comparativ cu luna 
ianuarie a acestui an. Dacă 

Bunurile da folosință îndelungată vor putea fi achiziționate doar 
cu garanții mal solide.

ținem cont de faptul că luna 
februarie este considerată de 
către retallerii de electrocas
nice ca fiind o lună moartă, 
acesta este un semnal pentru 
o creștere semniflcastivă a 
vânzărilor pe 2005. Adică de 
.iM-oXim |iv 800 de milioane 

de euro", susține Cosmin 
Iancău, director de vânzări.

Având In vedere că majori
tatea produselor provin din

(Foto: Tralan Mânu)

import intenția Guvernului 
este de a echilibra balanța 
importurilor cu cea a expor
turilor, mai ales că sunt trași 
de urechi de către cei de la 
FMI. în plus, creșterea vânză
rilor în rate duce la o creștere 
a inflației ceea ce creează 
probleme Guvernului. De 
aceea se fac presiuni asupra 
limitării creditelor de con
sum”, susține Alin Meraru.

Deva (T.S.) - Astăzi, înalta 
Curte de Casație București, se 
va pronunța în recursul de
pus de cei 24 de inculpați, în 
cazul Spumă și Bibanu, pri
vind măsura arestării preven
tive a acestora. Deși avocații 
apărării au cerut $1 judecăto
rului de pe lângă Curtea de 
Apel Alba Iulia eliberarea in- 
culpaților, motivând lipsa u- 
nor probe certe care să ateste 
că aceștia reprezintă un peri
col pentru societate cererea 
acestora a fost respinsă. Potri
vit procurorului general ad
junct Augustin Lazăr, există tești pe motiv de mediatizare 
puține șanse ca până la pro- excesivă nu este justificată", 
nunțarea în acest caz a unei

sentințe judecătorești cineva 
din grupul celor 24 să fie 
eliberat pentru a fi cercetat In 
stare de libertate. „Din punc
tul nostru de vedere există su
ficiente dovezi care să ateste 
aderarea acestora la un grup 
criminal organizat Ori, in a- 
coastă situație toți membri 
grupului reprezintă un pericol 
pentru societate. S-ar putea în
să să se țină cont de starea 
precară a sănătății unora din
tre inculpați. De altfel, din 
pu^^nici 

K
consideră Augustin Lazăr.

**• J4T;- ■ .

atr.M. Emlnescu, nr.45, tel.0254/772222 
angajează:

<3 

w

INGINER CONSTRUCTOR Trimite un SMS fa 1140 cu rioar 10 cenți Seric în mess; codui rit
al seifului 111 care «■ afli tei iv.ooo de curo. Toți banii pot '< '•> tăi' 

Răspunde la telefon cu Ascult Radio « si poți câștiga 10c «c euro pi Isj 
Cash, ncnic.i!

Regulamentul si amănuntele promoție» la www.radi02s.ro

CV-urile m depun la sediul firmei sau la coral- 
lltradlng@yahoo.com până în data de 
15.03.2005. Persoană do contact Baearabă 
Cristina, tel.0722 343039.

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține 
poziția de lider ta publicarea de ziare și servicii Internet ta ves-. 
tul Austriei, ta nord-estul Ungariei, cât și ta județele Bihor, Timiș, 
Caraș-Severm, Hunedoara și Seta Mare

caută pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad. Simeria 

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

Cerința:
• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;

m;
de comunicare.

cu sediul în Deva, B-duI 22 Decembrie, bl. 4 
parter, se convoacă în data de 23.03.2005, ora 
10.00, la adresa de mai sus, având 

ordine de zi:
1. Raportul administratorului.
2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2004.
4. Diverse. i

mailto:iortae.sannai@lnfornmiedia.ro
http://www.eje.re
http://www.radi02s.ro
mailto:coral-lltradlng@yahoo.com
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând arară în cămin, nuneac i, Rusca, 
bloc CM5, etaj 2, preț 65 mil. Tel. 072W810.
• vând wiM cameră de cămin In Deva, Dacia, 
etaj 1, recent renovată; contorizată, ocupabilă 
imediat, preț ’50 mii. lei, tei, 5 ‘

■ apartament 2 camere, ueccmt aSt etaj 2, 
ultracentral, contorizat, îmbunătățiri, box* 
(poate ii garaj), tel. 216136, preț 32.000 euro. /
• apartament două camere, în circuit, etaj 3, 
zona liceelor, multiple îmbunătățiri, preț nego- 
dabiLFări agenții imobiliare. Tel. 220575.
• apartament, 2 camere; decomandat, conto
rizat, AL Straiului, bl.66, SfcA. ap. 32, et3,500 mii. 
lei, negociabil 0744/568995.
• apartament  2 camere, decomandat, ST 60 mp, 
C.T„ balcon, garat curte, zona C.Vodă preț 1,6 
mUM negociabil, tel. 210780. TeL 740/210780.

• artMHrt, 2 camere, zona Gojdu, deco-• 
mandat, termopane, modificări, etaj 4, preț 850 
mii. lei. Nu sunt agenție. Tel. 0721/582592
• apartament 2 camere, zona Gojdu, etaj Inter
mediar, ST 50 mp, preț 850 mii. lei, tel. 
0742/278051.
• irgent apartament 2 camere, amenajat occi
dental, două balcoane, ST60 mp, etl, magazinul 
tineretului, teL 0721/815781.
• w d apartament 2 camere, Deva, zona 
Zamfirescu, etaj 2, ST 48 mp,complet contorizat 
pi 840 mii. lei, tel. 0726/710903.
• vând apartament 2 camere, etaj 1, semideco
mandat îmbunătățiri, contorizat, 2 focuri, 
balcon închis, situat in bloc de cărămidă pe str. 
Zamfirescu. 950 mii. lei .Tel. 227031, <"72/8F«50

■ vând teren intravilan pentru construcție casă

• vând ta*i-intravilan, 1200 mp, grădină 20x60 
mp.înTatești-Hațeg, lângă școală 12300 lei mp, 
negociablLM 212272.

■ vând teren intravilan, acces la toate 
tacllitățlle.astalt și cablu. 510 mp, FS 12m, preț 6 
euroAnp^negocita>H Leșnic, nr. 122, teL

■ vând ttm Intravilan, ta Deva, 700 mp, pentru 
construcție casă utilttăti In zonă preț 400 mH. 
M negociabil M2i8iâ 0720/348089.

• >tairitoratatravilan,Zâvoi, 1000 mp,FS 19 m, 
preț 22 MSWMW 224182.0723/499284 
excluși ' lediari.
• -ând teren pentru agricultură 24700 mp; și 
6000 mp teren pentru construcție, ambel n 
Totești-Hațeg, Ungă canton, tel. 212272.
• vând teren, Deva și Coziei, ST 1700 mp, FS 14 
m, curent electric particular, servitute, teren 
împrejmuit, cabană din lemn 16 mp, pomi fruc
tiferi, preț 7 euro/mo. tel. 224296,0788/361782.

• Văad nxMă sufragerie, masă scaune, dulap, 
vitrine, comodă cânepei extensibilă stare 
foarte bună preț . jos Fel. 770017, 
0746/12276B
• vând eakNer birou compus din birou și dulap 
4 uși, duiap metalic și ranun expunere magazin, 
tel. 0742/414020,229439.

• vând M tone fân și otavă șl 2 vaci de lapte, 
informații tel. 220339; seara, după ora 17.

nente muzicafe (60)

Decese(75)

Televizoare (48)

• vând imo4m marca Cuban și motoretă 
Informații Bordean Nicolae, sat Lunca-Băița, nr. 
91.

Cumpăr ap.2 camere (04)

Vând ap, 3 camere (05)
• apartament 1 camere deComandate, Deva, 
zona l. Creangă, balcon mare, parchet, centrală 
termică, îmbunătățiri, preț 15 mid, tel. 
0726/710903.
• apartament 3 camere, centrul civic, Hune
doara, 800 mil lei, tei. 715563,0740/597777.
• apartament 3 camere, Deva, Șină centrală, 
parterj ideal pentru spațiu corMinM, centrală 
temiică, preț negociabil, teL 07WK5703,
• MfrtMMPț 3 camere, amenajat occidental,

\ zonăftțlcescu, etaj, 3,31006ura. gociabtf, tei.

0721/815781.
• apartamant, 3 camere, circuit, balcon, conto
rizat, parchet, gresie, faianță, ST 80 mp, parter, 
zona Kogălniceanu, preț 1250 mid. li nego
ciabil, tel. 0740/210780.
• apartament, 3 camere; Deva, zona Poliție, 
complet renovat, gresie, faianță, ușă de stejar, 
apometre, 35300 euro, tel. 0722/564004

Vând ap. 4 camere (07)
• rartarat 4 camere, Deva zona piață; bal
con închis, 2 băi, complet contorizat, tel. 
0725/710903.
• apartamart,4camere, decomandat, centrală
contoriat ttoț de driunidă, etai 1 zona 
EminraQ#™«Wt®^7§/673^3> , •

• vtari spi i comercial, magazin Romarta, 
piață, etail. ST 74 mp,tel. 223439

Cumpăr spatii comerciale
(26)

• mițli ipifc comercial la stradă. 10+30 mp, 
*1.0773/227589

marinat apartament 2 camere, 
mobilat, petermen lung, tel. 0721/055313.
• «ar spre meninere garsonieră, zona centrată. 
Deva, mobilată, ocupabilă imediat, preț 80 euro, 
tel. 0723/251498
■ ota spre închiriere, kt Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, In prezent amenajat ca sediu 
fim# Tel. 0722/330084.
• ttriML Mată, caut pentru închiriat 
garsoniera mobilată, pe termen lung, tel. 
0721/055313.

Auto românești (361
. vând Cfeto Executive, a; AXUojic
electric, climă jeliți aluminiu 70300 km. 
instalație GPL, cauciucuri ■ batale, noi, stare 
funcționare im~cabill 5800 euro, negociabil 
Tel. 0744/257904.
• «ănd Dade Logan, motor 1400, coloare peria, 
3000 km, preț 7150 euro, negociabil, tei. 
0745/87324? W48

• «âna TV Grundig, nou, diagonala 51 cm și vide
orecorder Panasonic, preț convenabil. 
0745/253413,218234, se»~

Audio-video, antene si 
instalații satelit (49)

MKiillte comercială vinde antene de 
satelit digitate Începând ai 63 milioane tei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse in preț 
Informații la telefoanele 0723/481776 sau 
0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50>

• vând Mda 3510 și Siemens A57 sau schimb 
cu spir foto digital, preț negociabil, tel. 
0723/925649
• vând teteton Alcatel OT 320, stare bună ou 
încărcător, preț 1.000300 lei, negociabil, tel. 
0727/100870,0720/400438.
• vând teteton mobil Nokia 6610, multe opțiuni, 
preț 200 euro, negociabil, tel. 0721/248658

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând brand schi maro, căptușiți interior, w, 
bărbați, 500.000 tel haină de piele neagră lungă 
bărbătească 52,400.000 lei, totul negodabiL Tel. 

213053.
• vând grier șl căciulă din vulpe polară noi, 

. Polonia preț negoclabH, tel. 07^560870.

• Vând rodda de mireasă model deosebit, aib 
cu fiori bleu, mărimea 40-42, preț negodabH, teL 
0T2V2xiB65a

MM Wt Cordoba, anul 1998, pe 
motorină aer condmonat, închidere centra
lizată ABS, airbaguri, geamuri etectrice,consum 
53 L preț 7000 euro. negociabil TeL 0724/560870.
• vândsuMHfam VW Golf N, Variant, TH, 
recert înmatriculat 
carte de service, preț
• VWMW32A Diesel
2006, tfegodabiL T« i

• apartameaț 4 camere, decomandat, Deva, 
zână ultracentrală etaj 2, parchet, 2 băi, garaj 
sub bloc, superamenajat, centrală termică, preț 
60.000 euro, tel. 0726/710903.

2001-2005, acord 6 luni garanție, discount 
euro, teL 0742/214971.
• «M VWhOtf IV, AF 2000, Di BUtade

țniițțzir, teiiwosin mecanic judkcts. Tei 
072O/KS734.

molid, plata pe loc. Tel.
0788/340624.
• auMte -ewepoML TeL 0724/278233, 
0745W2433.
• vând 2 litri de ulei de motor Arai, supersonic 
OW-30, sigilat, sub prețul de magazin. Tel. 
0723/179477.
• vând batoane de diferite tipuri și mărimi, arti
ficii tort și fântână arteziană pentru nunți și alte 
aniversări, tel. 0723/779477,0721/248658
• vând otarihr de fontă vopsit 25300, frigider 
funcțional, 1300, tel. 0727/464388
• vând ratai din fier cornier și polițe de placai, 
bune pentru cămară sau depozit Preț la vedere, 
tel. 220025.
• ml să afli defectele și calitățile partenerului, 
drumul vieții cum iti poți găsi perechea? Sună la 
0721/079491 sau OP, CP 224 Deva și vel afla

Pierderi (62)
• Drtta pătatei Certificatul de Acționar pe 
numele Hategan loan deținut la SIF Banat- 
Crișana SA Arai cu nr. 291265, având un număr 
de 1000 acțiuni. Declar pierdut Certificatul de 
Acționar pe numele Hațegan Minodora-Veturia 
deținut la SIF Banat Crișana SA Arad, cu 

având un număr de 1000 acțiuni, 
arat de asigurat de sănătate pe

nrJ91266,

numele Lupaș Simona Nicoieta, localitatea Deva 
Jl declar nul,

• pMrt carnet de sănătate pe numele Brinda 
Irina Simona din Zam. nr. 97. li declar nul.

• plantat carnet de sănătate pe numele 
Oproescu Comei. 11 declar nul.

• plantat arat de sănătate pe numele Vulc 
Mana din Pui. II declar nul.
• pierdut arat de șomaj pe numele Spaniol 
Oliver. II declar nul.
• ptentat cartMot de concediu medical seria IJ 
nr. 921451 și carnet de sănătate pe numele 
Barbu Simion Cosmin. Le declar nule.

Electrocasnice (56)

«ana ragafoiar, 4 sertare șl frigider Arctic, 
stare foarte W Preț negociabil, tel. 229238 

• «ând tadâ frigorifică cu 5 sertare și frigider, 
ambele Arctic, preț negodabiL tel. 0723/779477, 
21^88
• vând luaM plafon, trei brațe, completă stare 
foarte bună și două aplice de perete. Preț la 
vedere. TeL 2m>25.
• vând nulai de spălat îndesit. In garanție, 
preț fix 200 euro. Tel. 0744/4T398B.
• MbăMmmM electric, 251, preț 15300300 
H,teLBW340624.

• nunriri Hriaa ât»rahe este chemrt ta 

instanțăta dosarul 79NK ta calfade de pfrtt; 
de către reclamanta HriM Nsstesia obiert de 
divorț, din corn. Râu de Mort Termenul de 
Judecata este tn 5342005, hMlecătata Baț»

Foștii colegi de la Liceul Pedagogic Deva regretă profund 
dispariția fulgerătoare a

prof. AVORNICULUI TAMARA
Oăihnească-se în pace!

• prastări aervlcl la domiciliul Clientului, mașini 
de spălat, aspiratoare, expresesre, casetofoane, 
TV, video, biciclete, montări yale, mașH de 
cusut, antene, sonerii tel. 0745/050895, 
0721099491,219413.
• tawort marfă local șl interuriS®, cu cafflfon 
acoperit, de 32,tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• traraport iMc colete pentru studenti la 
Timișoara Tel. 0740/420521.

Oferte locuri de muncof (74)
• ■ -Tâir* ta Deva șef de agenție Imobiliară 
Condlțw studii superioare, permis auto, abilități 
comunicare, informații tel. 217611,0722/216619.
• olar TtnricW de calitate pentru repararea mașinilor de cusut, tel. 0254/224182,072^499284.

• Vrei st câștigi mai mult ? Muncește 12 
.ore pe săpetonânâ în- timpul tău liberi 
•Companie multinațională ce comercia
lizează produse casnice caută consuițarrțl 
de vânzări pentru «alea Jiului 0722/988535 
șl Deva, Hunedoara 0722/676066.

• K Auhhnri invest SRL Deva angajează 
sudor, operatori montaj, tehnicii alltate, 

îca itreținere, așenietori, maistru 
mecanicei prelucrări. CV-urile se depw la 
sediul firmei din Str. Zambilelor, nr.1-2. Tel. 
219340.

• SC Totaltails SRL Deva angajează ageriți 
vânzări, șoferi distribuitori și manlpulanți. 
CV la fax 0254/222344.

• MaiAMudeMi scoate la itatatțtepubncă 
două srd. informații 7M« Mta «cftâției 

23.a32XB,eaU).

MolsatuiBârsău.nr.95,

; maximă. Tel.
■ _________________

• casă 7 încăperi, una la etaj, anexe, curte 2500 
mp, telefon, cablu, teren 12500 mp, comuna 
Urzica - Olt, ori schimb cu apartament, garso
nieră în Orăștie. Tel. 242949..
• casă la Batiz, 3 camere, garaj, beci, 650 

.. milioane lei; a rtament 2 camere Simeria, 
▲ central, îmbunătățiri, ocupabil imediat, nego- 
țj .diM TeL 0742/3CB17,0744/902753.

• caeăiMra cu gaz. anexe, curte,grădină 1250 
mp, pomi, vie, apă curent, telefon, în comuna 
CiugurJ- Abă Informații la tel. 221328.
• ounpâr ipgeri nașă Cu grădină în Deva sau 
Simeria. Plata imediat, tel. 215212.
• vândeâsă 2 corpuri, zonă centrală Deva, preț 
33 mid. RetațiKel. 0727/633250,0744/633250.
• vând casă în Deva, Str. GriviteL nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară hol, bale, două curți, 
grădină ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
217212,236510.
• 'vând casă, în Hațeg, str. M. Eminescu, nr. 26 A
5 camere, baie, bucătărie, anexe, grădină 23 ari. 
Informații tel. 770369.
• vând cast în Hațeg; str. M.Eminescu. 26 A 5 
camere, baie, bucătărie, anexe și grădină în 
suprafață de 23 ari. Informații tel. 770369.

A

Camioane, remorci (39)

• vând abrictd cu motor monofezit 22 P, cătai 
boiler 100 litri cu 3 țevi, pe femne/gaz. Tel. 
263598.
• vând moar! 220 V. 2 buc. furtun Drcsiufie L- 
GMT, radiator TV, Încălzitor dtalu 12 V, porniră 

■ direcție,  ̂445, fuzettTR 650; tei 237530,
• vârri moară de porumb,' pe pietre, mărimea 
pietrei 36. stare foarte bună, preț negociabil. 
Tel.025W51280744-175286.0264-26348.

• vâa «aravrfeoacla 310. preț 4.0003» lei 
TeowiaBil. Informat® tei 0T4CB4M1T DObr?

• cutt de vacanță, construcție 2002. D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date. 3 băi, 3 wc. sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretapil&turism. Tel. u/xjzsaBw

Mobiiter si interioare (47)

Cumpăr case la țară (18)
-• cumpăr casă mal mică pe sate, în jurul 
prăștiei. Tel. 0745/241108.

Vând garsoniere (19)
• ganenieră In Deva, central, et 3, gresie, 
faianță, apometre, 17300 euro, tet 0722/564004. 
•-gownM, Deva, zonă centrală, etaj 1, deco
mandată, contorizată ST 28 mp, preț 680 mii. lei. 
Tel. 0726/710903.
• urgent gnnM, Deva, zona Dacia, etaj 3, ST 
30 mp, complet mobilată și contorizată, parchet, 
preț 530 mii. lei. Tel. 710901
• vând garaorioâ decomandată, suprafață 
mare, 47 mp, etaj 1, zona Banda Carpatică 850 
mii. lei, tel. 0745/640725. .
• vând garaontoră Deva, zonă ultracentrală, etaj 
1, balcon închis, termopane, 38 mp, complet 
mobilată, preț 860 mN; lei, negociabil, tel. 
0725/710903.

• vând I tor xvpuri și mobilă bucătărie, 
modeme, noi, preț negociabil, tel. 232246.
• vândtMMoCă cu vitrină, cuier cu ladă pentru 
pantofi și măsuță. Ofer ca bonus o ladă pentru 
lenjerie, preț 5 mii. lei, teL 221368,
• vând canraa extensibilă, două fotolii și 
măsuță, birou famir, servantă, mochetă fond 
albastru 12S/3J5, mașină automată, aragaz tu 
trăi ochiliri, masă sufragerie + 6 scaune. TeL 
218084 0742/939993,0724/643045.
• vând domâtor compus din pat dublu cu saltea 
Relaxa, 2 noptiere, măsuță TV, suport flori, toate 
din cadru metalic și sticlă Preț 73 mil. Bonus o 
măsuță de cameră. TeL 213483.
■ vând donritor Felicia și combină frigorifică, 
stare bună, preț negodabiL Tel. 218562.
• vând tUfator din melaminat pentru pantofi, 
preț la vedere. Tel. 220025.
« vând masă extensibilă sufragerie Panel și 4 
scaune tapițate. Toate în stare foarte bună Preț 
la vedere. Tel. 220025.
• vtnd masă panel, furnir nuc și 4 tabureți 
rotunzi, lustruiți, stare foarte bună Preț la 
vedere, tel. 220025.

Vând terenuri (21)
• teren IMN mp, lângă cabana Bejan, butelii 
aragaz, mari, rusești, tel. 223783,222002.
■ teren Mravtai 5000 mp, penbu construcție 
de casă acces la toate fadlltăte. apă curent 
gaz, lOeuro/mp, negociabil. Tei, 0741/631008.
• teren Mtavlan, 6500 mp, la ieșirea din Deva, 
15 euro/mp.tel. 0743/011772.
• vând M parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
■ vând 2 terenuri, unul AVIaicu și altul Drumul 
Coziei, preț 250 mii. * 250 mă, negociabil. Tel. 
0721/521378.
- 1 «_ a. —X cr CM mn 1CZ4O «nata

CONVOCATOR 
in conformitate cu prevederile 

art 7 Kt. fdm statut, 
se convoacăiADUNAREA 

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

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

tfinDeva, 
str. ImpăntulTaiaa nrJl

OOT,
PVBUCITATB 

mi 
"ctroâKTCL

WEEK”

• Mate Naplte, 35/HW9, «rt obligării, 
nefumăttr, cu artă te Mn, glumeț șl darnic, 
doresc să fac MfoRAo domni# drtguță fără

capricorn, tet 0748/051 0721/079491.

Prestări servicii (72)
n contecttona anaiV la comandă de diferite 
tipuri dimensiuni,tel0742/270036,

tan material metalic 
ețil metalice de oricetumati 

fel. TeL
• «mut aMlM din marmură pentru geamuri, 
preț 450550000 lei/rnl, teL 0744/838638,261445.
• «Mut goMenuri ta comanda clientului, pe 
dtagramă informații ta tel. 242753 sau 
0717/115171
• vNrttae mâMtafci, clasele V-vhl garantez 
rezultate pozitive, tel. 0742^10036.
• mdtai matanallcă orice nivel de pregătire, 
In Hunedoara Tei. 748057.
• maMir la comandă din pal șl lemn masiv, 
binale, uși și ferestre, debitare bușteni. Tel. 
0724/642188

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber se 
pot depune in 
cutiile speciale 
instalate la 
următoarele puncte 
de difbzare a presei

Deva:
L chioșcul de 
ziare de lângĂ
Comtim;
2. chioșcul de 
ziare din stația de 
autobuz Orizont- 
Micro ÎS; ,
8. chioșcul de 

' ziare de lângă
Galeriile de Artă 
Forma;
4. chioșcul de 
ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
5. chioșcul de 
ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

♦ - A? » f

■■1 f I n ■■ a |«| A w A ■■■f" II Da<^ vrei cu adev^rat ca anunțul tău să fie remarcat, !■ i/| jEiM IA7A.Ț Ci| încearcă variantele speciale contra cost 
Lta V IISImII I mwt l ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

CHENAR ♦ BOLDCHENAR

Anunț GRATUI1

• chioșcul de ziare de lângă 
Conitim:

■ * chioșcul de ziare din stația
I de autobuz Orizont- Micro 15; 
î • chioșcul de ziare de Ungă

; Galeriile,de Artă Forma;
• Chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

Amtnțurito «• preiau zilnfe intre oreia 8 șl 14 la Mdlul redacției șl m vor publica in pagina da 
nriefl ȘNMKmsa a ccSdlanului flcetai. Redacția nu iși aetimâ responsabHftafaa pentru cMțkiuM
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Charles primit

Charles ia primirea oficială in Noua Zeelandă

plin de

MĂCAR DE-AI AVEA O 
PRIVIRE VINOVATĂ!

rea Britanie Ia momentul co* 
lonizării țării, și considerat 
nedrept de către indigeni. 
Scandând „Moarte monarhi-

■ Cele trei tablouri ale 
maestrului norvegian 
Edvard Munch au fost 
regăsite luni, la Oslo

na,«un» 
camion

Santa Maida (MF) - Interzi
cerea accesului camerelor de 
filmat în sala de tribunal un
de se desfășoară procesul lui 
Michael Jackson s-a dovedit a 
fi șansa actorului Edward 
Moss, care joacă rolul cântă
rețului în reconstituirile zil
nice făcute de o televiziune

Wellington (MF) - Prințul 
Charles a fost primit cu pro
teste ieri, în Noua Zeelandă, 
o manifestantă dezbrăcându-se 
pe jumătate pentru a denunța 
tratamentul aplicat populației 
Maori de către coloniștii bri
tanici, transmite AFP.

Hannah Plant, în vârstă de 
23 ani, și-a arătat sânii pe ca
re scrisese o lozincă anticolo
nialistă. Femeia a fost înde
părtată de forțele de ordine. 
Ea era însoțită de alți cinci 
manifestanți care purtau ban
derole cu inscripția „Onorați 
tratatul”, refer indu-se la Tra
tatul de la Waitangi, semnat 
între populația Maori și Ma

il Gripă cu pagube. Regizorul Steven 
Spielberg a pierdut 60.000 de dolari după 
ce actorul Tom Cruise s-a îmbolnăvit de 
gripă, iar filmările la „War of the Worlds" 
au fost abandonate până la vindecarea lui. 
Cei 60 de figuranți de pe platoul de turnare 
au fost despăgubiți cu câte 1.000 de dolari 
pentru amânarea filmărilor cu aouă zile.

britanică. Actorul Edward 
Moss filmează zilnic momen
tele cele mai importante dfin 
procesul lui Jackson pent^h 
agresiune sexuală a unui mi
nor, înconjurat de alte atțștr 
ale celor implicați, pen . 
turtle TV Sky News și Șky 
One.

Susie pentru procesul 
lui Michael Jackson

Brigitte Nielsen
(Foto: FAN)

Primul nostru strămoș biped?
Adis Abeba (MF) ■ Cercetătorii americani 

sînt de părere că au descoperit, în Africa, 
rămășițele fosilizate ale primului strămoș 
biped al omului, din câte se știe pînă acum. 
Omul primitiv descoperit în nord-estul Eti
opiei în februarie ar fi trăit în urmă cu pa
tru milioane de ani, cred cercetătorii ame
ricani și etiopieni. Potrivit primelor anali
ze a oaselor, se pare că aparțin unui biped.

Michael sau Moss? (Foto: epa;

mufti .aftitau 
fost^Wta*

■ Scandând „Moarte 
monarhiei!", manifestan- 
ții l-au numit „parazit" 
pe prințul moștenite

Tablourile de Munch furate 
duminică au fost regăsite

ei!”, manifestanții l-au numit 
„parazit" pe prințul moșteni
tor, care va deveni și șef al 
statului neo-zeelandez, care

culoasă, în plină zi, de la 
Muzeul'Munch de la Oslo, a 
două capodopere ale pictoru
lui, „Strigătul” (1893) și „La 
Madorme” (1893-94). in ciuda 
eforturilor poliției, cele două 
tablouri nu au fost regăsite. 
Muzeul Munch a fost închis 
pentru lucrări vizând întă
rirea securității.

Poliția a refuzat să spună 
dacă operele regăsite se aflau 
în stare bună sau dacă cele 
două furturi simt conectate în 
vreun fel. Valoarea comercia
lă a pânzelorfurate nu a fost 
dezvăluită, însă un expert al 
casei de licitație Oslo Galleri. 
Wedels Plass Auksjoner, a de
clarat că litografiile valorează 
între 200.000 și 500.000 de coroa
ne norvegiene (24.300 - 60.800 
euro), iar „Rochia albastră” 
valorează mai multe milioane 
de coroane norvegiene.

Cel puțin doi bărbați, po
trivit unui martor ocular, au 
participat la fttrtul operelor 
pictorului expresionist, ex
puse în holul Hotelului Ref- 
nes Gods, de pe insula Jelo- 
eya, lângă orașul Moss,

Oslo (MF) - Tablourile fu
rate duminică dintr-un hotel 
din sud-estul Norvegiei au 
fbst regăsite luni, iar poliția a 
arestat nouă persoane în a- 
cest caz, transmite AFP.

Este vorba de „Rochia al
bastră” datând did 1915 și de 
două litografii, un autoportret 
și un portret al scriitorului și 
dramaturpdui suedez r&ugust 
Strindberg:

„Am găsit tablourile la 
Oslo, datorită unei bune 
munci de informare. An
chetele lungi din alte cazuri, 
mai ales cea privind furtul 
unor pânze de Munch anul 
trecut, au dat, de asemenea, 
rezultate”, a declarat Iver 
Stensrud, inspector de poliție 
la Oslo. „Nouă persoane au 
fost arestate luni seară la 
Oslo”, a adăugat acesta.

Furtul a intervenit la șase 
luni de la dispariția specta-

Simina este 
născută in zodia
Taur, are 16 ani
și îi plac hipiș- 

r mul, fizica și 
înotul.

(Foto: Traian Mânu)


