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-L • Disponibilizări. Circa 1400 de salariați
.1 din cadrul Regionalei CFR Timișoara, care 

include și județul Hunedoara, au fost 
disponibilizați anul trecut în cadrul progra
mului de restructurare al căilor ferate, a 
declarat Ionel Tiț, președintele Sindicatului 
Mișcare Comercial MC Deva. (M.S.)

„Feroviarul" protestează!
București (I.J.) - Reprezentanții sindica

tului „Feroviarul” Hunedoara vor protesta 
mâine în fața Ministerului Transporturilor, 
„în 15 martie expiră contractul colectiv de 
muncă, iar bugetele creionate simt mai mici 
ca anul trecut. Deci nu vor fi majorări sala- 
riale. De altfel, nu suntem de acord nici cu 
modificarea Codului Muncii”, declară Ionel 
Tiț, lider al sindicatului „Feroviarul”.

CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

Aparatul propriu de specialitate 
al Consiliului Local Deva
Recent, Consiliul Local Deva a aprobat noul stat ae funcții 
din cadrul aparatului propriu de specialitate.

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Primăria Deva

■ Un număr de 31 de 
administratori ar putea 
răspunde personal pen
tru datoriile firmelor.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Câteva zeci de foști 
directori, administratori și 
cenzori de la societățile ajun-

se în faliment vor fi obligați 
să-și pună la bătaie averile 
personale pentru . a acoperi 
datoriile acumulate la buge
tul statului în perioada când 
au condus respectivele soci
etăți. „Direcția Generală a Fi
nanțelor Publice a județului 
Hunedoara a cerut în instan
ță, în 31 de cazuri, atragerea 
răspunderii administratorilor 

recuperarea datoriilor.

în soluționarea cererilor, 
instanța întâmpină însă 
foarte multe dificultăți. 
Aceasta pentru că persoanele 
care au îndeplinit funcțiile de 
administratori nu mai sunt 
de găsit la domiciliile decla 
rate sau nu mai sunt în țară. 
Au fost câteva cazuri în care 
cei care s-au aflat în astfel de 
situații au venit și au plătit 
datoriile, dar sumele ce le

aveau de achitat erau foarte 
mici”, a declarat Mihaela 
Boldor, purtătorul de cuvânt 
al instituției.

La finele anului trecut, 
DGFP Hunedoara figura ca și 
creditor în 330 de dosare de 
faliment aflate pe rolul tri
bunalului, pentru obligații 
față de bugetul general con
solidat în sumă de peste 2500 
de miliarde de lei.

««•tar

I Una din temele abordate in 
î timpul întâlnirii de ieri, în 
| Biroul Oval, între președintele
I României, Traian Băsescu, și cel 
I al SUA, George W. Bush, a fost 
f și cea privitoare la securitatea în 
E regiunea Mării Negre. /p.2

(Foto. EPA;

La sat elevii fac sex dintr-a VII-a
■ Recent a fost fina
lizat un studiu asupra 
educației sexuale în 
mediul rural.
Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - Studiul a fost rea
lizat asupra unui eșantion re
prezentativ de 200 de copii, 
proveniți din clasele a Vll-a 
și a VIII-a, cu vârste cuprinse 
între 12 și 16 ani. Un procent

de 21 la sută și-au început 
viața sexuală, la acest capi
tol numărul băieților fiind 
triplu față de cel al fetelor. 
Principala sursă a cunoștin
țelor despre viața sexuală o 
reprezintă părinții (58 la 
sută), urmați de școală (26 la 
sută). Autoarea studiului, 
Diana Teocan, profesor psi- 
hopedagog în cadrul Centru
lui Județean de Asistență Psi- 
hopedagogică, crede că „deși 
s-a plecat de la premisa că 
tinerii de la sat dețin anumite

valori morale tradiționale, s-a 
constatat că aceste tradiții s- 
au pierdut. Am întâlnit chiar 
și cazuri de prostituție. Iar un 
procent destul de mare (66 la 
sută) știu cum să se prote
jeze”. în urmă cu o jumătate 
de secol lumea satului deținea 
propriile mijloace de „con
trol” asupra comportamentu
lui sexual al tinerilor, con
cretizate într-o serie de obi
ceiuri: strigarea peste sat, 
cântecul găinii, șezătorile și, 
nu în ultimul rând, preotul.

înecat cu lapte
Hunedoara (M.T.) - O 

fețiță de 36 de zile a fost 
adusă decedată la Spitalul 
„Alexandru Simionescu” 
din Hunedoara. în jurul 
orei 1:00, Florica Chereji 
i-a dat fetiței să bea lapte, 
aceasta s-a înecat și a de
cedat. în urma necropsiei 
s-a stabilit că bebelușul 
nu prezenta urme de vio
lență și nu simt suspiciu
ni de comitere a vreunei 
fapte penale.

Accident de muncă mortal
Lelese (M.T.) - Un bărbat 

și-a pierdut viața într-un acci
dent de muncă petrecut, ieri, 
în apropierea satului Runcu 
Mare, în locul numit Valea 
Lungă, din comuna Lelese. 
Gavrilă Moniță avea 64 de ani 
și venise din Maramureș să 
muncească în domeniul ex
ploatării lemnului. în urma 
sesizării venite din. partea 
colegilor victimei, reprezen
tanți ai Poliției și Parchetu
lui s-au deplasat la fața locu
lui. Potrivit purtătorului de 
cuvânt al Poliției Județului 
Hunedoara, Magda Popa, „ur
mează ca aceștia să stabi

lească cauzele care au dus la 
producerea acestui accident. 
La această oră, încă nu se știe 
cauza acestui accident”, sus
ține Magda Popa.

Tot în cursul zilei de ieri, 
la locul accidentului era aș
teptată o coînisie formată din 
reprezentanți ai Inspectoratu
lui Teritorial al Muncii pen
tru a stabili dacă accidentul 
se încadrează în categoria 
accidentelor de muncă. A- 
vând în vedere faptul că aces
ta lucra într-o zonă forestieră, 
există posibilitatea ca munci
torul să nu fi avut încheiat 
un contract de muncă.

Procurorii au încheiat verificările în cazul fostului
antrenor coordonator al lotului olimpic de gimnastică al 
României, Octavian Belu, și au decis neînceperea n 
penate, deoarece faptele nu întrunesc elementele unei 
infracțiuni. (Fota Trane Han-
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• Primul tribunal. Bosnia a inaugurat ieri, 
în prezența procurorului Tribunalul Penal In
ternațional (TPI), Carla Del Ponte, prima sa 
instanță pentru crime de război, după zece 
ani de lă încheierea conflictului- Noul tribu
nal va avea o misiune difteWl urmând să 
examineze circa 1.000 ded^șaij care impli
că aproximativ 10.000 de suspecți.

• Până-n mai. Soldații Arieni urmează șă 
părăsească Libanul înainte ge începutul lunii 
mai, a anunțat ambasadssaljslrian 1b SUA, 
Imad Mustafa. El a făcut âceastă declarație 
după ce președintele american George W. 
Bush a afirmat că trupele siriene ar trebui să 
părăsească Libanul înaintea alegerilor care 
vor avea loc în primăvară,

K&dma, audiat | 

ca martor
Kiev (MF) - Fostul 

președinte ucrainean 
Leonid Kucima va fi au
diat în calitate de mar
tor în cazul Gonadze, a 
anunțat ieri purtătorul, 
de cuvânt al Parchetului *7 
General, Viaceslav Asta- 
pov. „Va fi interogat în 
calitate de martor în 
cazul asasinării, în 2000, 
a ziaristului de opoziție 
Gheorghi Gonadze”, a 
declarat Astapov.

Mashadov, în 
cârca lui Putin

Moscova (MF) - Elim
inarea liderului sepa
ratist Aslan Mashadov, 
care reprezenta aripa 
moderată a rebelilor din 
Cecenia, a fost o decizie 
luată la Kremlin „la cel 
mai înalt nivel* tyfrecfc' 
azff ptvsa K&tMkÂi 
dov a fost ucis marți, in: 
cursul unei operațiuni 
lângă Groznli. Kremlin
ul se temea că Masha- 
dov, care a rupt relațiile 
cu liderul militar radi
cal Șamil Basaiev și ca
re declarase un armistî- ,. 
țiu, propunând negocl-j 
eri, va fi conside
rat de Occident 
„drept liderul u- 
nui «Sînn 
Fein ce 
cen»”, 
Izvestia.

Ken Livingston

Guvernul 
israelian, 

acuzat
lerusalm (MF) - Pri
marul Londrei, Ken 
Uvingston, a acuzat 
Guvernul israelian că 
este o sursă de inspi
rație pentru rețeaua 
al-Qaida. „Amenință
rile embeds Guver
nul israelian actual 

.; încalcă drepturile 
omuM de care ar 
țrebui să beneficieze

4

Anchetă a armatei SUA 
privind n» irtei lui Calipari

Bagdad (MF) - Armata americană din 
Irak a anunțat, marți, crearea unei comisii 
de anchetă în legătură cu moartea agentu
lui italian și rănirea fostei ostatice Giuliana 
Sgrena, precum și declanșarea unei inves
tigații pentru a elucida circumstanțele în 
care a fost, ucis un militar bulgar.

Forța Multinațională (FMN) a format o 
echipă, condusă de generalul Peter Vang- 
jel, pentru a desfășura o anchetă cu privire 
la circumstanțele în care s-a produs inci
dentul de la 4 martie, în cursul căruia forțe
le americane au deschis focul asupra unui 
vehicul care se apropia de un baraj insti
tuit de coaliție, pe drumul spre aeroportul 
din Bagdad, se arată în comunicatul arma
tei Statelor Unite.

AgBntul Nicola Calipari a fost ucis vi
neri, la scurt timp după ce a recuperat-o 
pe ziarista Giuliana Sgrena, care fhsese 
eliberată de răpitori. De asemenea, Sgrena 
a fost rănită în incident.

Roma și Washington au prezentat versi
uni Oferite ale acestei drame.

Italimfil vor lua parte la această anchetă, 
a anterimr, întratr conferință de pre
să la Pentagon, genei miH George Casey, co
mandantul forței mți&aaținnate în Irak.
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■ Băsescu și Bush au 
avut o întrevedere ce a 
durat o oră și jumătate

Washington (MF) - Preșe
dintele Traian Băsescu a avut 
ieri, la Casa Albă, o întreve- 
uere cu președintele SUA, Marti peeședtoteii 
George W. Bush, de o oră și ~ H v a
jumătate. Ba final cej>.doi șefi 
de stat au susținut o confe
rință de presă în Biroul Oval.

Discuția a vizat dezvoltarea 
relațiilor politice, militare și 
economice bilaterale.

Unul dintre principalele su
biecte ate întrevederii &a re- 
forit la rpiul al Mării
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șină-capcană condtteâ de f ft Plenul Parlamentului a 
un kamikaze a explodat - ■ - -
ieri la un baraj rafier 
din apropierea une baze

- americane din Habbani- 
yah, regiunea al-Anbar.

„O mașină condusă de 
un kamikaze a explodat 
miercuri la un barsg al 
forțelor irakiene și ame
ricane, din apropierea 
bazei americane din 
Habbaniyah”, la 7Q de 
kilometri vest de Bag
dad, a declarat căpitanul 
Ahmad al-Dulaimi.

Deocamdată nu a fost 
anunțat nici un bilanț al 
victimelor.

Ministrul israelian ai pMril. Mofaz (stânga), si lie ru. pales
tinian, Mahmud Abbas fort pta' (Foto: epa)

„unei perspective politice”, aceasta nu vom putea ajunge

Erez (MF) - Transferul con
trolului asupra orașelor Ieri- 
hon și Tulkarem către Autori
tatea Palestiniană va fi efec
tuat în următoarele zile, a a- 
nunțat, marți seara, ministrul 
israelian al Apărării, Shaul 
Mofaz, cu ocazia întrevederii 
cu liderul palestinian, Mah
mud. Abbas.

„In următoarele zile vom 
transfera controlul asupra 
orașelor Ierihon și Tulkarem, 
după întrevederea dintre co
mandanții israelieni și pales- 
(fiien care urmează să aibă 
toc”, a informat Mofaz.

„Politica noastră este să 
continuăm treptat, să avan
săm cu cea mai mare pruden- 
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Negre și rolul pe 
nia fi poate juca în dezvolta
rea acestei regiuni, inclusiv 
în procesul de democratizare 
a Ucrainei, Georgiei și Repub
licii Moldova.
Rranânia strategico

tului pentru democnqU în 
tranziție, Brace Pitcairn «rack- 
son, a susținut, în fața Comi
tetului pentru Relații Inter
naționale a Senatului SUk, 
importanta realizării unei 
strategii la Marea Neagră, 
regiune de interes strategic 
major atât pentru Europa, cât 
și pentru SUA.

aprobat formarea 
comisiei de anchetă 
ie»»tr SRTv și SRR
Bucureștl (MF) - Plenul 

- J Parlamentului a aprobat con
stituirea Comisiei parlamen
tare de anchetă privind eval
uarea activității SRTv și SRR.

Deputății și senatorii au 
analizat cele 12 articole ale 
hotărârii, iar PRM, care s-a 
declarat împotriva comisiei 
de la începutul negocierilor 
între liderii de grup, a cerut 
ca ancheta să fie realizată de 
cele două comisii parlamenta
re de cultură, în obiectul de

ță, pentru că în prunul rând 
este vorba despre securitatea 
israelienilor”, a adăugat el, 
pledând pentru un dialog po
zitiv cu Autoritatea Palestin
iană.

Abbas a confirmat că res
ponsabili israelieni și palesti
nieni de securitate vor începe 
să discute despre Ierihon și 
Tulkarem.

El a adăugat că discuțiile 
nu vor viza doar retragerea 
israeliană din orașe din Cis
iordania, ci și din regiunile 
învecinate.

Liderul palestinian a subli
niat că trebuie „eliminate 
obstacolele din calea păcii” și , 
a insistat asupra necesității pentru că, în opinia sa, „fiu-ă la un acord”.

privii^« 
«Muzawa 
zarului Id 
telefonul
211275

AhonaHMtefl lunar la Cuvântul liber valorează
50.000 de taxe-poșiale și se poate

face prin intermeijlut factorii st poștali, la of jel
ii« poștale din teritoriu sau ta sadul

Bruce Jackson a afirmat că 
președintele Traian Băsescu 
este unul dintre cei mai eloc
venți avocați ai unei strategii 
cuprinzătoare pentru Marea 
Neagră, menită să promoveze de mult timp, de repozițio- 
prosperitatea și democrația în 
întreaga regiune.

El a apreciat că România și 
Bulgaria sunt „poveștile de 
succes” ale Europei de Sud- 
Est, iar perspectivele demo
crației în regiunea Mării Ne
gre vor fl substanțial mărite 
de integrarea celor două țări 
în UE, care trebuie să aibă 
loc lai ianuarie 2007, pentru 
a transmite celorlalte state 
din zonă mesajul că reformele

activitate al cărora se află o- 
biectivele urmărite de comi
sia de anchetă. Propunerea 
PRM a fost respinsă.

Cele mai disputate -articole 
s-au referit la faptul că perso
nalul din cele două societăți 
este obligat să răspundă soli
citărilor comisiei șila obliga
tivitatea ca, la cererea comisi
ei, orice persoană care cu
noaște lapte sau împrejurări 
In legătură cu obiectul cerce
tării sau care deține' un mij
loc de probă este obligată să 
le adueă la cunoștința comi
siei.

Nici una din aceste ironu 
neri de modificare a celor do
uă articole nu a trecut de vo- 

dureroase își găsesc răsplata 
în securitate și prosperitate/

Jackson a susținut că dCi 
parlamentul de Stat trebuie 
să ia decizia pe care o amână 

nare a unor baze americane 
din Europa h tocurile oferite > 
de Guvernul’român în apro 
pierea orașului Constanța, la 
Marea Neagră. feri după-ami- 
ază, șeful statului român urma 
să aibă, la Pentagon, o; între 
vedere cu secretaruLApărării, 
Donald Rumsfeld, al cărei re
zultat ar putea fi un mesaj re
feritor la o viitoare prezență 
militară americană în baze din 
România.

macabra
Ramadi (MF) - Cadavrele a 

19 persoane executate prin 
împușcare au fost descoperite 
în orașul r kian Qaim, în 

«.apropiere de granița cu Siria,. 
a anunțat, ieri, o sursă din 

poliției irakiene de la 
t, principalul oraș din 

pfWincia vestică al-Anbar.
. «Nouăsprezece cadavre, In- 

teg,care cel al unei femei, au 
foă&descoperite la Qaim, plă
gile pe care le prezentau fiind 
provocate de gloanțe”, a de- ~ 
clarat un ofițer depoliție.

Sursa citată afirmă că- s-ar, 
putea să ,fie vorba despre ca 
davrele- unor soldați irakieni 
și a adăugat că decesul tor 
pare să fi survenit „în pnnă 
cu mai mult de o săptămână”.

Marți, armata SUA a anun
țat că a găsit 15 cadavre deca 
EBOțe aj# jipm bărbaîiqș* rfe j 

An WEcnai 
unei operațiuni desfășurate la 
o fostă bază militară utilizată . 
în trecut de gherilă. ( 

tul plenului.
Conform textului adoptat, 

raportul final va fi depus 
nă la data de 30 aprilie. C-

Plenul a votat și componen
ța comisiei de anchetă.

După finalizarea dezbateri
lor, președintele Camerei, A- 
drian Năstase, a fost întrebat 
despre rolul comisiei de an
chetă și a precizat că „Șeulea- 
nu a făcut lucruri bune pen
tru Radio”, fapt ce se vede din 
„audiența foarte ridicată de 
care se bucură postul public”, 
adăugând că „probabil că unii 
vor să transforme postul pu
blic într-o anexă a guvernării, 
într-o trompetă a Guvernu
lui”.

t
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• Dezbatere religioasă. Azi, la ora 18.00, 
în Sala Logos din Deva (str. G. Barițiu), 
părintele loan Cojanu, Starețul Mănăstirii

au.Sfântul loan Botezătorul" din Alba lulia, va 
Tjrsusține prima dezbatere, organizată la Sala 

Logos, din acest an. (S.B.)

• Premii de milioane. Ieri, la sediul 
redacției a avut loc extragerea câștigătorilor 
de săptămâna aceasta. Cei trei norocoși surit 
așteptați la sediul redacției pentru a intra în 
posesia premiilor câștigate: Porumboiu Cristi
na - 1.000.000 lei (100 lei), Hunedoara, ,> 
Mărgean Teodor - 1.000.000 lei (100 lei), 
Dobra, Chiș Margareta - 1.000.000 lei (100 
lei) Deva. (L.G.)

De 8 Martie , 
aproape toate 1 
instituțiile de 
Învățământ, inclu
siv grădinițele, au 
organizat specta
cole dedicate 
mamelor. în , 
cadrul acestor 
acțiuni a avut loc 
și punerea to '
scenă a unor ;
minipiese de 

teatru.
(Foto: Traian Mânu)

Un prea 
opoziție
Adrian Sălăgean

președintele României nu se dezminte: 
iTără tată și mamă în politică, Băsescu 

este gata să răstignească menajul electoral 
avut împreună cu actualul premier 
Tăriceanu. Formal, Băsescu a făcut ce a 
promis în alegeri: Tăriceanu, prim-mi nistru ai 
României. Era însă de intuit că ceea ce a 
promis nu era ceea ce voia Băsescu. Per- . 
soană elegantă, cu fason de domn, premierul 
Tăriceanu are toate ingredientele pentru a fi

1 un șef de guvern pe vreme bună. Ori numai i 

bune nu vor fi vremurile care vor veni. Până^ 
în 2007 prețul energiei trebuie mărit cu 80 ’■
de procente, subvenția din minerit trebuie să 

dispară, iar restructurarea industriei siderur-1 
iftgice frebuie să facă ultimii pași.

Cota unică crește încasările
■ Viramentele la buge
tul consolidat al statu
lui au crescut cu șapte 
procente, în 2005.

CUU» PAS

(premierul Tăriceanu nu pare însă a
F cunoaște drumul strângerii șurubului 

pentru asanarea vieții economico-socialei din 
România de mâlul arieratelor, evaziunilor și 
risipirii banului public. „Insatisfacția" 
ÎWgȘȘaintetaityfiffcl’a Wttffțnjs ffi 

l -roape un trimestru de^guvemare -> ev :i- 
unea fiscală nu a devenit «act criminal*, 
excepțiile de la plata datoriilor către stat 
aprobate de Guvern nu au dispărut, iar, în 
general, asemănarea cu ineficiența adminis
trativă a PSD-ului rămâne încă pregnantă.

cialiștii consideră că aceste 
„plusuri” bugetare se dato
rează introducerii cotei unice 
de impozitare a veniturilor, 
care i-a determinat, printre 
altele, pe angajatori să 
declare salariile reale ale per
sonalului, până acum aflate 
undeva prin „zona gri” a 
economiei.
filtre bine și rău

„Aplicarea acestei măsuri 
fiscale mi-a influențat pozitiv 
afacerile. Și este un lucru bun

felul de „tertipuri”. Aste iacă 
vrei Bă dormi liniștit! în timp, 
cred că introducerea cotei 
unice îi va ajuta pe agenții 
economici Bă se dezvolte. Pen
tru mine ca angajator re
prezintă o facilitate. Dar e la 
fel (te adevărat faptul că dife
rența de bani de la buget se 
va recupera de la cetățenii de 
rând, prin majorarea taxelor, 
impozitelor ori accizelor”, ne- 
a declarat Ion Stan, manager 
al Proger Comlac Deva.
împart redus la 1MM

„Cota unică are implicații 
reale la nivelul firmelor mari

u
Marian Neicu, manager. 1 

salarizare foarte bună. Pentri 
IMM-uri, mai ales pentru cere

Deva - Valoarea sumelor 
încasate la bugetul consolidat 
al statului a crescut în 
primele două luni ale acestui 
an cu aproximativ 80 de mi
liarde de lei, comparativ cu
aceeași perioadă a anului pentru cei care au personalul 
20M, a declarat ‘ Mihaela angajat legal, cu carte* de 
Boldor, purtătorul de cuvânt muncă. Cred că așa pe patron 

f Direcției Gtefiarate e utfrLnraibate Tștateri-tatot^cunralți angajați «re au o... din zom semenilor, unde pe
sonalul este redus numeri 

*| iar remunerațiile sunt mid 
impactul este aproape ins

Finanțelor PuWteea juoețului 
Hunedoara. La finele lunii 
trecute, DGFP a raportat fap
tul eă agenții economici din 
județ au achitat la buget 
1288,6 miliarde de lei. Spe-

s,

Primele -2 iurri an 2w4
% 2005/2004

sizabil”, precizează Marian 
Neicu, manager Abstract Cogț 
nection Deva. gj

Faptul că președintele țării îl trage de u- 
rechi, la vedere, pe premier este o ches- 
Gtiune neobișnuită pentru politica dâmbovi- 

țeană. Gestul poate fi interpretat ca o marcă

Modificări in

a echidistanței președinției față de familiile 
politice. Practic, dacă premierul Tăriceanu a 
înțeles corect mesajul, lucrurile ar trebui să ia 
viteză in pianul măsurilor de schimbare a 
societății. Dacă nu la presiunea anticipatelor, 
cel puțin de teama umbrei mari a lui Stolo, 
politician care, fără să facă vreodată ceva 
pozitiv și memorabil în arena funcțiilor exec
utive din România, poartă o aură ciudată și 
greu de ignorat pentru ce-ar fi putut să fie.

dreutația trenurilor
Deva (L.L.) - Un comunicat 

remis de Regionala CER 
Timișoara aduce ne 
informează că, în data de 
19.03.2005, trenurile rapide 
internaționale 370, 371, 346, 
347 și 375, respectiv în date de 
20.03.2005, trenul 374 vor cir
cula pe rute deviate. în 
19.03.2005, trenurile IC 525 și 
526 circulă ocolit, în timp ce 
trenurile rapide - 925 și 926 - 
și- trenurile accelerate 

,1621/1620 și 1622/1629 se 
anulează pe relația București 
N - Brașov și retur. Pentru 
informații 
călătorii se 
birourilor de 
stațiile CFR

suplimentare, 
pot adresa 

informații din

)

Director nou la teatru

Zottan Turi

•urile ap nant achjmhâ!

Deva (S.B.) - Noul director 
al Teatrului de Revistă din 
Deva, Zoltan Adrian Turi, 

chiar înainte 
de a se întâlni 
cu angajații 
instituției, 
încearcă să 
facă cunoștință 
cu problemele 
care îl vor 
implica te via

ța artiștilor și tehnicienilor 
de aici. Acest lucru hi l-a spus 
ieri când am mai aflat că, 
pentru Z.Turi, Deva înseamnă 
foarte mult! Pentru că este 
devean și datorită faptului că 
„Ia ceea ce se întâmplă tetr- 
un teatru se pricepe”, având 
experiența muncii In dome-

Deva (S.B.) - Traficul de 
ființe umane se răsfrânge și 
asupra copiilor care sunt 
folosiți, în diverse scopuri, 
de rețele negândit de bine 
organizate! Fundația Co
nexiuni Deva, prin Lenuța 
Angalita, a participat, în 
perioada 13 -17 decembrie 
2004, la un seminar pe tema 
combaterii traficului de 
ființe umane, la Paris. 
Organizatorul a fost Uni
unea Europeană. în cadrul 
dezbaterilor s-a prezentat 
un raport legat de traficul 
cu copii în care s-a specifi
cat faptul că cei mai mulți 
copii care vor fi repatriați

niu. S-a născut în 15 septem
brie 1971, a absolvit Facul
tatea de Electroenergetică 
Timișoara și a fost angajat, în 
anul 1996, la Teatrul Na
țional Maghiar din Timi
șoara. Din anul 2000 a profe
sat la Teatrul Național 
București și din anul ,2002 la 
Teatrul Gasandra București 
ca inginer de lumini. Z.Turi 
mai adaugă: „ Pot spune că 
am făcut toate muncile și știu 
ce este un teatru! La Deva 
știu că există o instituție pe 
care trebuie să o facem să 
ajungă teatru. Pentru ca insti
tuția să ajungă un teatru, tre
buie să pornim un angrenaj, 
o mașinărie imensă care 
acum este ruginită”.

trimiși acasă

provin din România și că 
în aceste zile va ajunge la 
București un grup de 300 de 
copii. Toți vin din Italia și 
vor fi repartizați în mai 
multe centre din țară. 
Acest număr a fost stipu
lat doar în cazul Italiei, 
însă situația pentru Româ
nia este dezastruoasă având 
în vedere că acești copii 
suiit foarte ușor de ma
nipulat și sunt răspândiți 
în toate țările pentru a 
aduce venituri traficanților. 
în prezent, Lenuța Angali
ta se află în Franța, pentru 
un schimb de experiențăl 
privind asistența copiilor.

Baroul ataca OTV-ul
Deva (T.S.) - Adunarea gda 

nerală a baroului de AvocaM 
a județului Hunedoara S 
noterât să atenționeze post* 
de televiziune OTV, privind 
ora de emisie acordată fosttP 
lui avocat Pompiliu E ta 
„Am atenționat acest post d| 
televiziune după ce am pr|-_ 
mit semnate că Pompiliu Bote 
prezintă o emisiune, în caljțș 
tete de avocat, pe acest post 
de televiziune. Practic, noi am 
atras atenția lui Dan Difc 
conescu, patronul OT^L 
asupra faptului că Pompili» 
Bote nu este avocat. în cazul 
în care Diaconescu nu ia 
măsuri, vom face o sesizare 
către CNA”, afirmă Ștefan 
Eremia, președintele Baroului



teoieâclan literar, rrtembrutâ graure post-mortem al 
Acartemlei Romârw -țr. W«.B—IL,.
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Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice;
Q9.00-15.00 _ JJgya^tr. Zarandului, bl. P5, >c. 1 2
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4te
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:

' r  sL J'

Ap*
Nu sunt programate întreruperi In furnizarea apel tn Deva.

Soluția Integramel din 
. numărul precedent:

C - U - FARSE - RAID 
-VID-U-H-C- 
CERC - COMICA - HA - 
HALATE - T - TOM - 
RUPII - TANAR- 4B.- 
CE - AGILA - A - DUH 
- ARC - TURTIT - IL - 
MA - OUA - O - 
COMIS - TIV - RAS - 
TURN
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74» Jurnal TVR Sport Meteo 
735 Aaențta 2 ftrt un sfert 
920 G id minute de

atari* Realizator Cor
nel Mihal-±e

■ 930Teteshoppkg 
lOOOAwMpMntetă 
'ItMOOrioe a postii 
j11X» Portei miracolelor 
.1155 Eu&dțspaoer 
11-00 Stele de dnd ..tale 
rtMOSânMM pentru toți 
1330 Desene anto»te:Yo-Gi
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'14300 Jurnal TVR Sport Meteo :

430 Teleshopping 
•154X) Dlncdoai hartă 
1530 Atante. Emisiune 

limba germani 
|1&5 Mmonl to natori 
j1730 Portul mfracolelor Cu: 

0 Antonio Fagundes, Mar
cos Palmem. Cassia 
Kiss.Flavia Alessandra

, Regia: Fabrido Mamber- 
ti, Roberto Near

1830 Stima riH 
1830 Tragerfle Joker șl Loto

5Z40
19»0 Jurnal TVR Sport 

Meteo

în

.>

J 
I 
i

ANTENA 1 AC AS A

yWmuitiwtlnGun
M (western, SUA 
1959) Cir Writ 
Douglas, Anthony 
rijuton. Soția șerinilui 
Matt Morgan «te vio
lată și omorâtă. Udgașii 

'' lasă la locul crimei o șa 
aparte pe care Morgan 
o recunoaște dintr-o 
Trivire, aparține vechiu- 
jțui său prieten Craig 

ek r acum un renu- 
r de vite în

t

-i 
r
3r

j.
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7:00 Știrile ProTV. Cest>--»--- »W -1_ --- *
, OOCSDR 7

SrtO Omul can aduce cartM 
9:15TtoSrși nelHfft 
S(rriuare)

1030 Doctorul de suflete, 
ȘepisodullS

1155 ZlmbeteîntK) paști B 
12:15 Promotor (reluare) 

ProTv 
sul lumii 

13>K Mante grandorii 
ti (comedie, coproducție, 

1972). Don SaHustee 
ministru în cabinetul 
regelui Spaniei. E un ti
tan $1 se poartă urât cu 
toți slujitorii Id. Amețit 
de poziția de Impor
tanța funcției, don Sal- 
luste cade în dizgrație. 
Dar n-are de gând sâ 
stea cu mâinlle-n sân: 
îi întinde re jt.-ei o 
cursă cu ajutorul vale
tului său, Bazat 

1&00 Tânăr ?i neilnljtit, 
0 episodul 2405

174» StlrHe ProlV, Vremea 
1755 too 
19ri»Jtirite ProTV, Sport

JflS Câl Ini nk^R (aventuri, 
f J1SUA. 1992). Faceți 

■cunoștință cu Samuel, 
.y ^Jeffrey și Michael Dou- 
,u - glasl Bunicul lor, Mei 

Tanaka, este maestro 
In arte marțiale și Nln- 

"'•'îitsu.
IgflaMoc 
W» Știrile ProTV. Sport

1*90 Renegând. Cu: Loren- 
Szo Lamas, LQ. Jones, 
;K, Geoffrey Nalte, Milte 

White, Kent McCord 
WB Știrile Pro TV

- Mardi «adorfl
Ea(comedie, coproducție, 

1972), Don SaRuste e 
ministru în cabinetul 
regelui Spaniei. E un 
1 m și se poartă urât 

■ /. cu toți silitorii lui 
„%M<relU8re> 
1SÎ? De lâsiri lumii (r)

j. Doctorul de suflete 
i(r
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7100 OtaMtor. Sport 
*00 Canalul de știri 

1*00 h gura prarel (reluare) 
Uri» CănimInteractiv 
12:00 Hercute 
1*00 ObMvator oi Stotona 

1335 Masca da aiglnt (relu- 
13 ar^ 

16ri» Obearvator 
''45V1vore-Atr*lcu
S pasiune. Cu: Edoardo 

Costa, Giorgio Glnex, 
Edoardo Velo, Giudltta 
SakarinL Lorenzo Clom- 
pi, Donatella Pompadur, 
EUsabeta De Palo 

1755 9595-Te bvață 
ca sâ tel O nouă 
■rnr <ne spectaculoasă 
a debutat Io Antenei. 
9595 - te învață ce să 
fad eta titlul noului 
show care va putea fi 
urmărit In flecare zi, de 
luni până vineri, de la 
ora 17.45.

19100 Observator cu 
AJessandra Stotascu șl 
Ludan Mândruță. Sport. 
Meteo

v.

t 
t

r t

a

1. 4 rius Tu$ Show este, 
de cinci ani, cei mai 

ta*-staw 
din ftomânia. 

asufiirit
Mfflcan

denumi Hapul se 
numea Milionarii de la 
miezul nopțiO

SO Observator cu Letifia 
^abaria. Sport 

taOhgm presei cu
* ■* r •*--*—WWtH vflOOi

3 Concurs interactiv 
OteaOtovrin.
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54» PaMȘtK aâovtato 
(reluare)

[ 530 Wbbia mea, picatul
l (reluare)

TSO&tavaganla/flaslBsia 
(reluare) 

8:15 Te voi tovățas* Iubești 
B(retuare) 
*15 Mti (reluare) 

11:t5 Șapte temei. Cu:fflo- 
0 vanna AntoneiH, Thiago 

Lacerda, Ellane Glarwil, 
Daniela Escobar, Sama
ra 

1235 Îngân* nopțfl. Cu: 
0 Cesar Evora, Angelica 

Rivers orae Sannas, 
Alejandra E ros 

1*15 Răzbunarea. Cu: 
p Gabriete Spanlț Jos* 

Angel Llamas 
14:15 PHcasâbatici 
1*30 iuttea mo, picatul 
1730 Ptweștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 
1*10 Gheme. Cu: Saul 
0 Lisazo, Dolores Heredia 

1*15Tevoltov*|as*li*aflL 
0 Cui Danna Garda, 

Mlgual Varonl, Catiw- 
In* StocoqiM

&f$Rli)L Cu: Barbara 
i 4» Morl, Eduardo Santama- 

ins Ana Martin, Jaque- 
ilne Bracamontas,

: -Sebastian Rulll. Josefina 
u Vi^Echanove, Antonio

drains. . 
riravagarrta Anata- 
. Cu: Norids Batista, 
in Pablo Raba, Klara, 

-b.HHda Abrahamț, Dota 
ilazzc aOl Marin, 

ar D'Aiessandro, 
Sis Carabal, Gustoyo 

( Rodrișțuoz, Mayra Ate-

Gabriela Spank, Josâ 
-^sAngel Llamas, Marfa 
M4tefaD6ering, Orian- 

-oi Mguel, Cataline 
M >L Bârbara 

ian Cal k 
®'t«Jorge C«, Marcela Car

vajal.

*
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*00SiMMMlMMMal 
10fiOTonomrtulDP2 Cu: 

Câtilln Măruți Emisi
une tte Avertisment cu 
știri din turme muzical*, 
Invitoțlln platou, dadi- 
cotit șl mesaje h direct 
prin SMS.

1130 Ond minute da cutat 
1135 PtiM 
1230 taMtaacar 
1235 TataMM (te la CM*

Mehazln Informativ
' 530Tai(tai*ifi
i 1430MMuritoral 
! 143 MUtoptata
> l*00mntaitelinpK ______ _

■J 16:00 Tribtoa Paridalof Par- »152! Hda ri
taMtaM - M(SW

1830 CH teodtrt ‘
> 1635 Juma! 1VR Știri, socrt, 
} 17A0SMHM, tal 
1 1755 Eufrdhpacir

1830 Jurnal Ewmmh
, 1*15 CM minute (te cutat
> i8M B|Mtonrtirita.

1 1*00 l«*i*l loann

IiDragdda Riynx I 
«a unămHwf

. n Flannery, John 
McCook, Bonn Moss, 
■tIIHUi riflvTEiOn 
Lae Ptriltip Beli, IMfilam 
LBoN

' IftOOKanriyStaw 
! 1055 > Ari 
! 1150 Moalea
l 12S0 Lsrintza prorintl 
! uaoWKgpk»

I• 1«U in JtaâT
î 1530 Focus

l

IdOtatotânptetde
QI « i (comedia, a*a, 

2003).
tad -ri uri 
EltanădlA SUA, 19B6). 

11ri5RapteâMrieds1l* 
_maraEpijodul 10 

raturtr«irta20O3)'''cu: 
Quinton Schram, Fren- 
•di dt Groot 

1*45 Mkwril dh PMtMtaa* 
nte (dram*, SUA 2002)
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f 1150M»|wM2(Mon-
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j ramație, SUA2001)
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JumaUTVR 
JuntaNEum 
tiu Românii 

x__ I FatetataM (dramă,
SUA. 1996). Petro foști 

: Tcotegl de tau se reto-' 
tâlnesc dup* ani buni

- de zile, 1mp*rt*șlnd 
■ ■ aceeași t mp if

~ dorințt de a-șl găsi 
m ite 

A test odei* hop Cir 
iandrina Hoit, (vin 
ietgai, Nlchotes Laa, 

J-. Ji-ni Date, Robert 
' silo, McUmI Wong 

Ota Dragd de Itiymand 

'țQ țhritaGnadt, 1M*.

noasă HManata 
nr âdșFaonwtt 

bSwsojuI.

094XM14» 
unitor de miercuri 

204» Știrile TELE 7 Deva 
20.10 MMI 
21.00 PuNcftate

, 2155 Muzici
2150 Știrile TELE 7 Devalri.
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!■ 4> «aj.-j.---S-i 19 ItmwiuW pwwn^m 
134» nkote^l Mlaod 

144» Act d« voinfil (dramă,
Marea Britonie, 1989) 

1535 Povestea Iul Mch
Derate (dr^n*, 5l‘‘ 
1999) 

1730 MW «Oi (western, 
5UA19M) 

19,15 EJMruItlnefW (corne
rite. SU A. 20001 

2M0 Etate Iul Mtaod ..
IA ktadadspollfie 2M»JoST 

OftOOVrwm grote (acțkim,
►U4 IM)

Heather Juergeneen, 
David Aaron Mar 

2150 Spldar (dramă, 
Fnmța/Canacto, 2002). 
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174» Câmpuri debMte 
184» Aventuri te pasa* 
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1M0 Cdmprilfl MmHMNor 
204»Rteculca

; 1*30 Fotbal: Primera ftvi- ’
i sion.1830 Știrlte Tv Sport O 
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• Dosare în instanță. Finanțele hune- 
donene sunt parte m 900 ae dosare aflai ° « 
pegolul instarâfator «te judecai. Acestea '■* 
sunt legate de procedurile de executare

-. țMd, de contestarea actelor de control fis- 
•fal, ori de despăgubirile ți restituirile ' > 

bunurilor imobile trecute în proprietatea 
statului. (C.P.)

• Creștere. Salariul mediu net pe economie 
a crescut în luna ianuarie a acestui an cu 5,2 
% față de luna precedentă, până la 7,2 mii. 
lei (189 euro), în timp ce salariul mediu brut 
a scăzut cu 2,2 % față de ultima lună a 
anului trecut ajungând la 9,5 mii. euro (249 
euro). (I.J.)

6200 de expozanți.

Agricultura ecologică preferata UE
■ Astăzi se va discuta în 
Consiliul Europei nlanul 
european de alimentație 
și agricultură.
Ina JurcohIe

lucemă, pe o suprafață de 65,4 
ha, amestec de graminee 
perene, 24 ha, și căpșuni, pe 
o suprafață extrem de mică, 
de 0,2 ha”, precizează Călin 
Marian, director al Direcției

___  pentru Aagricultură și Dez- 
voltare Rurală Hunedoara.
Zootehnia intră in 
“cărți”
. Potrivit sursei citate, nu 

doar zootehnia va fi finanțată

Deva - Europa Încurajează... ..... _ |
... Marele șî

_______ legate de acestea.

alimentația și agricultura bio
logică șl vor încuraja 
Viitorul apropiat sect 
industriile bogate 

tJ&La capitolul Agricultură 
■î1 i-* - - - - - 1 —v

Hunedoara se , 
trei societăți iltfrjuteiduc și 
desfac produse ă*^estțtM>. 
Cele trei societățf ființează la , 
Simeria Veche și Hărău, iar ** 
terenul pe care se desfășoară 
activitatea lor se restrânge la 
doar 68 ha. Dintre acestea 39 
ha șunt în conversie pentru 
anul I, 6 ha pentru anul III 
și în agricultură convenție- 1 
nală 23 ha. „Practic se cultivă

logicăjbx gpeaââUJudețuj^ -
3cU7

Agricultura ecologică e de viitor.

de Uniunea Europeană după 
aderare, ci și zootehnia. Ast
fel, în prezent sectorul are 
înregistrate 17 bovine, 112 
porcine și 1077 de familii de 
albine care sunt crescute 
după planurile ecologice 
impuse de Uniunea Euro
peană.

„Este clar unde ne 
îndreptăm, de aceea sunt con
vins că vor apărea mai mulți 

. producători agricoli care vor 
foce agricultură ecologică, 
pentru că aceste produse au .
căutare pe piață Prețul de In favoarea agriculturii bio- 
valorificare a acestor produse 
este mult mai mare și deja în 
Deva au apărut magazine cu 
gȘOse naturiste care le pro- 
mbvează”, adaugă Marian.

Noul plan de acțiune al 
Comisiei Europene acoperă 
trei priorități și asta trebuie 
conștientizat de cei care se 
vor ocupa în viitorul apropi
at: dezvoltarea piețelor ali
mentelor biologice, sporirea

Călin Marian, director DADR 

eficacității ajutorului public

logice, ameliorarea și 
întărirea normelor comu
nitare aplicabile agriculturii 
biologice și exigențelor legate 
de importul și verificarea 
acestora. Sprijinul UE, la 
nivelul comunității europene 
demonstrează deja că 
suprafața agricoli destinată 
agriculturii biologice a cres
cut de Ia 0,1% la 3,3%, în 
perioada 1985-2002.

Conturi blocate

Un nou model de telefon mobil. Este 
rezistent la „impactul” cu apa, dar are și 
facilitățile ținui player MP3 și ale unei 
camere video.

(Foto: EPA)

Deva (C.P.) - A.V.A.S. a 
început instituirea de popriri 
asupra conturilor bancare 
aferente debitorilor cu 
obligații de plată de natură 
fiscală,9 cuprinse între 200 și 
10 milioane de lei. în această 
situație se află peste 21.000 de 
firme, cu o valoare totală a 
datoriilor de peste 1.100 de 
miliarde de lei. Această nouă 
acțiune de poprire se va de©g- 
la până în 18 martie. La 
începutul săptămânii AVAS a 
mai instituit aceeași proce
dură pentru debitorii ale 
căror obligații fiscale sunt 
cuprinse între 500 și 200 de 
milioane de lei. Este vorba de 
un număr de 1.883 de firme, 
iar vaioarea totală a dato
riilor este de 592 de miliarde 
de lei.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 10 martie 2005

liră sterlină franc elvețianeuro

BancPost
BRD
Banca Transilv.

forint
149

Raiffeisen Bank

Star Exchange

Valută euro dolar liră sterlină
BNR 36.008 26.940 51.892

. y^i^y practicat băncile din Deva în 4 martie 2005 ‘ 'V;'

24.000 140
Herdan Exchange

franc elvețian
23.209

35.300 36.000
35.600 35.900

Soarta orașelor miniere
Deva (C.P.) - Județul Hu

nedoara are nevoie’ de 
soluții viabile pentru va
lorificarea fondului imobi
liar din orașele miniere, 
apreciază experți de pe 
piața imobiliară. Situația 
orașelor minerești consti
tuie un dezastru social. 
Conform evaluărilor imo
biliare ale specialiștilor, 
unele dintre aceste orașe 
vor rezista, altele vor 
dispărea. Din păcate, nu 
sunt programe clare pentru 
aceste zone. Există, soluții 
prin turism, ceea ce teore
tic poate fi o soluție viabilă, 
înainte de a le propune 
drept certitudini, ar fi de 

stabilit mediul și gradul de 
interes in materie de pro
fit. Un exemplu ar fi Valea 
Jiului, o zonă care s-ar pre
ta la turism, dar care nu 
atrage suficient. Realitatea 
ultimilor 10 ani demon-: 
strează că aici turismul nu 
e încă o soluție. Orășele 
continuă să rămână lâ fel 
de neatractive, spațiile loca
tive vânzându-se la prețuri 
incredibil de mici. La 
munte, majoritatea caba
nelor au caracter de „case 
de vacanță personale”, iar 
cele care deservesc intere
sului turistic, nu prea atrag 
din punct de vedere al con
fortului.

De luni, pensii 
recalculate

Deva (I.J.) - Primii benefi
ciat! de pensii recalculate își 
vor primi de luni drepturile 
bănești. La nivelul județului 
nostru, mai puțin de 10 pro
cente dintre pensionari vor 
primi însă bani mai mulți. 
Mai exact, din 100.000 de pen
sionari cărora, le-au fost recal
culate veniturile, mai puțin 
de 7.000 vor primi pensii mai 
mari, începând din 14 martie. 
Procentul de creștere este de 
aproximativ 38%. Cu toate că 
teoretic recalcularea în
seamnă o creștere a sumei 
acordate în plus la pensie, 
ministrul Muncii, Gheorghe 
Barbu, declară că, în reali
tate, nu toate pensiile ce sunt 
recorelate vor fi cu adevărat 
majorate.



• Supraveghetor hoț. Un supraveghetor la 
un raion al Supermarketului „Palia" Orăștie a 
fost depistat de polițiștii dinlocalitate că

Asociație după 
model SMURDsustrăgea din unitate diferite bunuri. El se 

numește Claudiu T., de 22 de ani, și este din 
Orăștioara de Sus. (V.N)

• Pericol la volan. Numai așa poate fi con
siderat Marius M., de 20 de. ani, din Deva. El 
a fost depistat la volanul unul autoturism pe 
raza municipiului Deva, deși avea permisul 
de conducere suspendat. Avea Insă altceva: 
o tmbibație alcoolică de 0,48 mg/litru în ' 
aerul expirat. (V.N.)

• Spargere. Intr-o noapte, doi hoți au spart 
locuința unui cetățean din Geoagkj, d( unde 
au plecat cu mai multe bunuri. Polițiștii din 
localitate i-au dibuit însă la scurtă vreme. Es
te vorba de loan F„ de 24 de ani, și Andrei 
L, de 16 ani, ambii din Geoagiu (V.N.)

je pare că treaba asta cu orbul care 
nimerește Brăila a dat mari bătăi de cap 
aviației militare. Numai așa se poate explica de 
ce a fost nevoie di opt Mig-uri pentru a 
nimeri județul cu pricina. E adevărat că și cele
lalte șapte au reușit să sperie vreo zece babe 
(potențiale talibane) șl să facă niște arături pe 
cinste pe ogoarele patriei. In felul acesta am 
avut, anul trecut, o producție record la grâu, 
de s-a crucit până și fostul ministru al agricul
turii.
Culmea e că avioanele cu. pricina, în număr 
de vreo sută, au fost dotate cu aparatură 
rusească de ultimă oră. Care ar fi trebuit să le 
facă cel puțin la fel de periculoase ca ale capi
taliștilor,:de.ațnejțcanir,g4p^că ^e,np4șțre,se „ 
parecSnu V6r TI TÎTciadJtă ca ale lor.
Să sperăm ca următoarele misiuni ale aviației 
militare să nu ia în considerare faptul că toate 
drumurile duc la Roma. Și să se trezească 
macaronarii cu o grămadă de Mig-uri pe cap. 
Că, vorba aia, ne-au mai rămas vreo 90.

■ Aceasta va funcționa 
după mcaelul existent 
la ora actuală la Tîrgu 
Mureș.

Deva (V.N.) - Ierț, a Deva, 
a fost constituită o asociație 
care are drept scop interven
ția de urgență pentru salva
rea vieții persoanelor implica
te to diferite accidente rutiere 
sau de muncă

Noua aBociațfe se numește 
„Salvital” Hunedoara și va 
ftincționa după nodalul exis
tent to prezent In județul 
Mureș. De altfel, nu întâm
plător, in Comitetul director 
al umciației a fost cooptat și 
medicul Raed Arafat, șeful 
SMURD Tîrgu Mureș.

„Salvital” cuprinde deocam
dată 10 Instituții care s-au 
alăturat Consiliului Județean: 
consiliile locale ale municipi
ilor Deva, Hunedoara, Petro
șani și Brad, al orașului Si- 
meria, precum și Spitalul Ju
dețean, Casa de Al igurări de 
Sănătate, Serviciul public ju
dețean „Salvamont” Hunedoa

Vi anat la jsiJrmî
București (V.N.). Ieri, comandantul Jan

darmeriei Române, generalul de brigadă 
Costfcă Silfon. a anunțat să, din 2006, se va 
trece Ia stagiul militar pe bază de volun
tariat, in cadrul acestei instituții, iar din 
acest an, se vor reduce efectivele de mili
tari to termen, urmând ea Jandarmeria să 
mai angajeze două mii de jandarmi. în 
perioada imediat următoare, jandarmii vor 
prelua paza instanțelor judecătorești, inclu
siv în incinta sălilor de judecată, urmând 
ca polițiștii să se ocupe de protecția ma
gistralilor. Deja a fost începută pregătirea 
personalului și se caută modalități pentru 
asigurarea suportului tehnic necesar mă
surilor antiteroriste și de prevenire a acțiu
nilor violente cu arme albe sau de foc.

mist, și nu mar de
ranja dacă ar fi numit 
în locui lui Tăriceanu. 
DuMtmu Ivam,
Deva

și vor alege cea mai 
bună variantă posibilă 
în acest moment.
Mimai Ftwn, 
Deva

implice dip nou ta 
politică. Este un 
politician capabil. 
Silvia DrAgan,
Deva

nu capabil pentru a 
face ca economia să 
funcționeze.
Anonim,
Deva

bune, cred că mult 
mai bine ar fi să lase 
locul altor persoane. 
EtlSAAETA taU,

Deva

Denumire societate__________________ Localitate___________ Adresă_________________________ Meserie___________________________ Nr.loc
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WEST OIL ORAȘTIE ORAȘTIE UNIRII, DN7 contabil 1

Potrivit noii legi, Comandamentul Națio
nal al Jandarmeriei devine Inspectorat Ge
neral al Jandarmeriei, iar Comandamentele 
de Jandarmi Județene devin Inspectorate de 
Jandarmi Județene. De asemenea, s-a sta
bilit că Inspectoratul Județean de Jandarmi 
are, printre altele, și structuri montane, 
navale, de parașutiști și scafandri.

COOP.CONSUM SRL

LUCIFLAV

*WWW» ;
HUNEDOARA

09.00-12.00

Simion Jrtian, jg.ga.fttt.

Petre Arapii a fost 
înlocuit

Orăștie (D.I.) - Șeful secției 
Orăștie a Direcției de Dru
muri Județene a fost schim
bat din funcție, în locul său 
fiind numit, interimar, Marin 
Josan.

Se pare că înlocuirea lui 
Petre Arapu nu se datorează 
vreunui motiv politic (el 
deținând funcția de președin
te al filialei Orăștie a PSDX ci 
transferului său In cadrul 
Direcției Drumurilor Jude ie
pe Deva, intr-o fiincție de 
coordonare, această instituție 
fiind tatr-un proces de reor
ganizare. ! 

ra, Inspectoratul pentru situ
ai de urgență „Iancu de Hu
nedoara al județului etc.

Președinte al Câ etului 
director al asociație este Pe
tru Mărginean, vicepreședinte 
ăl Consiliului Jude an. Din 
acesta mai £ac parte Florin 
Tomuș, șeful Serviciului Ju
dețean de Salvamont. Ioan 
Demeter, directorul Spitalului 
•nuețean, Andrei Mihuț, ju

rist la Consiliul Județean, și, 
după cum spuneam, dr. Raed 
Arafat.
Argumente

„Având în vedete gradul 
mare de urbanizare, numărul 
mare al accidentelor de. cir
culație, precum și numărul 
mare de accidente de muncă 
din județul Hunedoara, se un- 
punea crearea unei compo
nente comunitare, speciali
zată în acordarea primului a- 
jutor de urgență, resuscitarea 
și descarcerarea victimelor 
accidentelor de orice natură” 
- ne-a declarat Jetru Mărgi
nean, președintele „ Salvital” 
Hunedoara.

Membrii fondatori al “SatvitaT Hunedoara semnează documentele 
de constituire a asociației. (Foto: Mihai Stta)
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Deva se
■ Vicecampioana își va 
menaja jucătorii cu car
tonașe în partida cu 
FM Constanța.

■ Contra Villarrealului 
Steaua trebuie să joace 
cu aceeași determinare 
ca șl In fața Valenciei.

UTA Arad - Liberty Salonta 
Jiul Petroșani - FC Oradea

Unirea Sînnicolaul Mare - C.S. Deva 
Tricotaje Ineu - Gaz Metan Mediaș" 

OUmpia Satu Mare - Unirea Dej

tur-retur. Echipele calificate
în PMy-of? vor s-itĂtidhi!

Jiul Petroșani și CS Deva, cele două reprezentante ale Județului Hunedoara îh Divizia B3, au oft 
cole de cantate în cele două Întâlniri din campionat $1 Iii Cupa României, disputate în toamnă.

Nicolae Dică crede că 
Steaua și Villarreal au șanse 
egale de calificare. „Sper intr- 
un rezultat bun, eu zic că 
șansele sunt 50-50”, a spus 
Dică. Daniel Oprița a spus că 
Villarreal nu a făcut un meci 
prea bun la Numancia, in 
ultima etapă din campionatul 
Spaniei. „în a doua repriză 
puteau chiar să ia bătaie. 
Avem șanse mai mici decât 
spaniolii, ei sunt favoriți, dar

Deva - înaintea ultimei 
etaipe, FC CIP și-a atins pri- 
n$l .obiectiv de a se clasa pe 
locul secund la finalul cam- 
lud ului care ÎL t*- ”• i ca-

WU Wefti-FC Oradea 
UTA Arad - ACU Arad
Jiul Petroșani - Unirea Sînnicolaul Mare 
■'.S. Deva - ricotjie Ineu 

Tricotaje Ineu - U. Cluj 
UTAAf^d-stă.

Etapa 34, sâmbătă, 7 mai 
Armătura Zalău - U. Cluj 
ISC Tufzii - UTA Arad

cum am făcut cu Valencia. 
Villarreal e o echipă tare, 
tehnică și șmecheră. Nu este 
ușor, dar cred că nici pentru 
ei nu va fi. Am încercat să i 
fac pe jucători să fie mai con
centrați, să nu Ie fie frică, să 
joace cu suflet și inimă’. a 
subliniat tehnicianul.
Șanse egale de calificare

‘r Orale i -Unirea Paj 
ĂCWA^âd ț^Șlimipiă .Satu Mare ; : 
UnfeaiSînri^olaiil Mare - Tricotaje Ineu

EUpa 16, sâmbătă, 12 martie
li. Ciui- C.S. Deva ____________
Jiul Petroșani - Gaz Metan Mediaș 
UTA Arad - Unirea Dei

Unirea Sînnicolaul Mare - Armătura Zalău 
TrrcoMe Ineu - Oașul N yești
Olimpia Șatu Mare - UTA Arad 
Uffittâ;Dej- ^fettdșani ; ; C..
Sat Metan Mediaș - C.S. Deva _ 
ACUArad - stă.

Armătura Zalău ACU A'a _
Oașul Negrești Jn.rea <j ■■ M ■ ■. 
UTA Arad - Tricotaje Ineu
Jiul Petroșani - Olimpia Satu Mare j 
C.S. Deva - Unirea Dej_______ " - L
U. Cluj - Gaz Metan Mediaș
FC Oradea - stă.

Etapa 30, sâmbătă, 11 Iunie
Liberty Salonta - U. Cluj_________________
FC Oradea - ISC Turzii

io-
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Campionul mondial de motocicllsm. Italianul Valentino Hossl, nominalizat ia premiile Laureus.

j 
i

............... ........
pei de securitate a grupării engleze l-a lignit

• Incident. Atacantul came- 
runez al formației spaniole de 
fotbal FC Barcelona, Samuel 
Eto'o a acuzat faptul că, la 
finalul meciului cu Chelsea 
Londra; un membru al echl-

grav, spunându-i „maimuță".(L.G.)

QMtt»- ĂZ
iHpati * MKkiHâ .-Z................. k'. .

f ' ...■ ,■ 7 ....  - ■' '

Solidaritate
Zurich (MF) - FIFA și 

Confederația Asiatică de 
Fotbal (AFC) au anunțat 
că în fondul creat în be
neficiul victimelor cata
strofei din Asia s-au strâns 
deja 10,5 milioane de do
lari. „Cu banii obținuți 
vom Încerca să ajutăm 
familiile fotbaliștilor și 
să refacem infrastructu
ra destinată fotbalului 
din țfirHe afectate de tsu
nami”, a declarat preșe
dintele FIFA, Joseph Blat
ter, după Încheierea Co
mitetului Executiv al fo
rului internațional. Pen
tru gestionarea și repar
tizarea acestor fonduri a 
fost creat un grup de lu
cru compus din repre
zentanți ai FIFA și ai AFC.

Revenire

ș

I
I

i

dașuli
Cristian Chlvu, este râ 
făcut complet după acci
dentarea la piciorul drept 
și ar putea fl convocat pen
tru meciul, din deplasa
re, de duminică, cu for
mația Cagliari, din 
etapa a XXVUI-a. 
din Serie A. 
în aceri sezon, 
Chivu a jucat doi 
câteva minute 
tru Roma contra 
echipei Bayer. 
Leverkusen.

î :•
i
î

Diego Maradona 

Mai ușor 
Bogota (MF) - Fostul 
fotbalist argentinian 
Diego Armando Ma
radona va putea pă
răsi astăzi dnica tfo 
Cartagena (Colum
bia), unde a fost su
pus, sâmbătă, una 
intervenții chitugtcale 
pentru a pierde din 
greutate. „Maradona 
se reface bine. Dumi
nică, el a putut să Ia
că o p&nbare", a de
clarat medicul Carlos 
Chaux, care a adău
gat că în absența 
compliCațiilar post
operatorii, 
va putea 
ca în 48 de ore. Ma
radona, fost campion 
mondial cu echipa 
Argentinei în 1986, 
îh vârstă de 44 de ani, 
a suferit un bypass 
gastric cu scopul de 
a reduce capacitatea 
de absorbție a sto
macului său. Potrivit 
specialiștilor, Mara
dona va putea ajun
ge de la 121 kg la

1 70 kg într-un interval 
de 10-12 luni.

Nominalizare
Estoril (L.G.) - Campionul 

mondial de motociclism, Va
lentino Rossi, este nominali
zat pentru premiile anuale 
Laureus, echivalentul Oscaru- 
lui In sport. Pilotul italian, în 
vârstă de 26 de ani, este con
siderat printre favoriții galei 
care va avea loc pe 26 mai, 
ia Estoril. Rossi a câștigat șa
se titluri mondiale la motoci
clism viteză, primul în 1997 la 
clasa 125 cmc, urmat de al doi
lea la 250 cmc în 1999. Doi ani 
mai târziu a obținut primul său 
titlu ia clasa regină, în șaua 
unei motociclete Honda. Au 
urmat apoi alte trei titluri, 
2002 șl 2003 cu Honda iar în 
2004 cu Yamaha. Contracandi- 
dații săi la titlul de cel mai 
bun sportiv al anului 2004 sunt 
înotătorul american Michael 
Phelps (de șase ori medaliat 
cu aur la Olimpiana de la Ate
na), atletul marocan Hicham 
El-Guerrouj, ciclistul ameri
can Lance Armstrong (dețină
torul recordului în Turul Fran
ței), tenismanul Roger Fede
rer și pilotul de Formula 1 
Michael Schumacher, laurea
tul ediției de anul trecut.

hxaiM Walla (MF) - Tenismanul român 
Andrei Pavel, cap de serie numărul 21, va 
juca direct In turui doi al turneului de la 
Indian Weils, dotat cu premii în valoare to- 
triă de 2,1 milioane de dolari, a anunțat site-ul 
atptennis.com. în tund doi, Pavel îl va întâlni 
pe învingătorul partidei dintre un jucător 
venit din calificări și australianul Mark Phi- 
iippoussis ~ al unui wild-card. în
runda inaugurală a turneului de la Indian 
Wells, Victor Hănescu va juca cu francezul 
Cyril Saulnier, iar dacă va accede în turul 
doi 11 va întâlni pe americanul Taylor Dent, 
cap de serie numărul 30, care va avea bye 
In prima fază.

Andrei Pavel, liderul tenisului românesc

■7
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Fotbalul românesc e pe ducăr

bat de jurnaliști care sunt so
luțiile pe care le vede în 
această chestiune, ministrul 
M”................. •• •.......
Fotbalul românesc moare dacă ou 

ne sprijină guvernul. Cel pujin 
zece cluburi din Divizia A dau fali

ment dacă datoriile către stat nu 
sunt reeșalonate. Toate echipele xu 

datorii, dar nu pot să plătească.
Dumitru Dragomir

toriifor cluburilor de7otblfl'’'!Wânlriim a spus «| rj stea 
„Poziția noastră rămâne însă vizează „respectarea legii, in- 
aeeeași: toată lumea trebuie 
să-și plătească datoriile”, a 
precizat lonuț Popescu. între- Președintele Ligii Profesionis-

■ Ministrul de Finanțe, 
lonuț Popescu, așteap
tă „propuneri scrise" 
de la LPF.

București (MF) - Ministrul 
Finanțelor Publice, lonuț Po
pescu, a declarat ieri că a a- 
vut o discuție cu președintele 
LPF, Dumitru Dragomir și că 
așteaptă de la acesta „propu
neri scrise” în problema da- m-- y «>1

diferent că este vorba de fir
me sau de cluburi sportive”.

te de Fotbal, Dumitru Drago
mir, intenționează să ceară 
guvernului să reeșaloneze da
toriile cluburilor din Divizia 
A către bugetul de stat, care 
au o valoare totală estimată 
la 19 milioane de euro. „Fotba
lul românesc moare dacă nu 
ne sprijină guvernul. Cel pu
țin zece cluburi din Divizia A 
dau faliment dacă datoriile

nat de fotbal”, a afirmat Dragcy' 
mir, care s-a înscris în audien
ță la pr- nierul Călin Popes
cu Tăriceanu pentru a discu
ta această problemă. P, 

Premierul nu s-a pronunț 
direct asupra modului în care 
cluburile de fotbal vor fi obli
gate să-și achite datoriile. Gu
vernul intenționează să anu
leze sistemul de reeșalonare 
Io o acuhm-ritm XTim anni rȘuStr 13 P1^ I datoriilor^ 

către stat nu suntreesptonațAiat~ ffî bugetul de stat,"di
fer TBXtebchipeleaui datopzij DU 
dar nu au bani să plătească.
Sper ca primul-ministru să ne puaiuve scuutaie asupra mve- . 
înțeleagă, altfel la anul e nosi- lului de colectare a veniturilor’ 
bil să nu mai avem câmpie-

«frecep
în prezent nu au avut efectele 
pozitive scontate asupra nive-'

bugetare.

Manchester a pierdut ambele Jocuri cu AC Milan.

t

MHan, favorita lui Fergusoțț
Milano (MF) - Managerul 

Alex Ferguson a declarat, du
pă meciul AC Milan - Man
chester United, scor 1 - 0, că 
gruparea italiană poate câști
ga Liga Campionilor. „în fot
bal, uneori, există o distanță 
foarte mică între victorie și 
înfrângere. A fost un meci de 
calitate, jucat în spiritul fot
balului, iar Milan a meritat 
victoria. Au jucaț. CU mult 
profesionalism. Cu acest nivel 
de profesionalism și spirit de 
echipă, AC Milan poate câș
tiga Liga Campionilor”, a de
clarat Alex Ferguson, după 
meciul în care ‘Manchester 
United a fost eliminată din Li- 
ga Campionilor, „Zero pe San 
Sire”, a titrat cotidianul The 
Sun, subliniind că Ferguson 
a riscat introducându-1 în te-

«■MW'ren pe Ruud van 
revenit după o ace 
trei luni, „Visul Ir 
a fost năruit de un jucător 
respites dp Chelsea”, scrie
Daily Mirror, referindu-se la 
Hernan Crespo, fotbalist îm
prumutat de gruparea de pe 
Stamfor. Bridge la Af MHan. 
Crespo a marcat în ajpbele 
manșe disputate Împotriva 
formației Manchester.,.United. 
Antrenorul echipei AC Milan, 
Carii x ncelotti, crede că gru
parea sa a controlat meciul. 
„Prima repriză a fost echili
brată, dar după pauză United 
a început să iasă Ia atee și ne-a 
dat posibilitatea de a contra
ataca, Cred că am controlat 
meciul, dar golul lui Crespo 
ne-a asigurat liniștea”, a spus 
Ancelotti.

■ Atacantul român nu 
a evoluat în acest se
zon nici un meci, din 
cauza unei operații.

București (MF) - Internațio
nalul român Ionel Ganea nu 
va putea reveni încă pe teren, 
el fiind anunțat de medici că 
mai are nevoie de câteva săp
tămâni de recuperare, pentru 
a nu isca o nouă accidentare, 
informează site-ul oficial al 
grupării Wolverhampton, la 
care es> ? legitimat jucătorul. 
„Ganea a fost la un control 
medical la o clinică din Ger
mania, la un medic pe care 
îl cunoaște de când evolua în 
acest campionat După un 
control amănunțit, medicul i-a 
spus că nu va mai fi nevoie

de o nouă intervenție chirur
gicală și că genunchiul se re
face normal. Totuși Ganea 
mai trebuie să urmeze un pro
gram de recuperare, înainte 
de a reveni pe teren. Ar fi o 
greșeală din partea lui să for
țeze revenirea pe teren”, a de
clarat flzioterapeutul grupării 
engleze, Barry Holmes. Hol
mes a adăugat că Ionel Ganea 
a fost dezamăgit de rezulta
tul controlului medical. „A. 
muncit foarte mult după ce a 
fost operat și iși dorea să re
vină cât mai curând posibil. 
Dar vestea bună este că nu 
mai sunt probleme la ge
nunchi, ci doar mai are nevo
ie de timp pentru a căpăta 
forță”, a mai spus Holmes. Po
trivit cotidianului Evening 
Mail, antrenorul echipei en-

gleze, Glenn Huddle care de
clarase săptămâna trecută că 
jucătorul român ar putea juca 
in curând pentru echipa a do
ua a clubului, a precizat că 
acest lucru se va întâmpla 
abia peste două șau chiar pa
tru săptămâni. Internaționa
lul român nu a evoluat nici 
un meci în acest șjșzon. fiind 
supus, în augui , unei 
intervenții c după
ce a suferit o xră a liga
mentelor încru ate ale ge
nunchiului drept," turneul 
efectuat cu echipa șa în Nor
vegia. Ganea de •-astfel in ; 
disponibil pent^p Kriulpe 
care naționala a Ro
mâniei îl va dis$a£a,ln 2€. 
martie, în companra Handei 
în preliminariile Cupei Mon
diale din 2006.

atptennis.com


Bani pentru

Iha Jnrcome

Aspect din timpul întâlnirii CJOT Hunedoara, (Foto: Ina Jurcort^)

Cupoane agricole personalizate

453 milioane de

TURISTIC PLATOUL SOARELUI

• Controale. în urma controalelor efectuate 
în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat la 
Legea circulației, în ultimele 24 de ore, 163 
ide amenzi, din care 38 la regimul 'le' viteză. 
W-)

Inspectoratele școlare se vor 
descentraliza în curând

• Flori din inimă. Ziua în care au fost 
sărbătorite toate femeile ifin lume nu a 
rămas nemarcată nici în Câlan. Primarul 
orașului, Adrian lovănesc, a oferit tuturor 
reprezentantelor sexului frumos, din 
învățământ, cultură, comerț și din alte sec
toare, peste 700 de fta- ac garoafe. (S )

Deva (T.S.) - teri, 
înalta Curte de 

Casație șl Justiție a 
hotărât ca cei 24 
de Inculpați în 
cazul „Spumă și 
Bibanu" să. rămână 
în stare de arest 
preventiv. Potrivit 
lui Cornel 
Mihăescu, avoca
tului agentului de 
poliție Sorin Pre- 
cup, era de aștep
tat ca acest lucru 
să se întâmple. 
„Dacă-se punea - 
protXfetflă Eliberării 
unuia dintre incul
pați, atunci erau 
duși cu toții la 
București. Ori 
acest lucru nu s-a 
întâmplat", susține 
Cornel Mihăescu. 
în cazul Iul loan 

David și al agentu
lui Sorin Precup, ■ 
avocații lor au 
cerut eliberarea pe 
motive medicale.

■ Boar 10 ONG-uri de 
tineret funcționează în 
județ, iar trei au reușit 
să obțină finanțări.

Deva (L.L.) - Fermierii 
urmează să primească a doua 
tranșă a sprijinului financiar 
pentru cultivarea terenurilor 
agricole, în valoare de 1,5 mi
lioane de lei pe hectar, după 
ce în toamna anului trecut au 
intrat în posesia unui milion 
de lei pe hectar. Banii vor fi 
acordați sab forma unor 
bonuri valorice personalizate, 
începând de săptămâna 
viitoare, țăranii vor beneficia 
de bonurile valorice pe nan s mite și pesticide.

Tineret. „Programul „Buropa 
în liceu” funcționează pe 
ONG-urile din Deva șl Valea 
Jiului. Din partea 
autorităților există deschidere 
către acest proiect. Chiar

Ie vor putea folosi in campa
nia de primăvară. „Cupoanele 
agricole, în valoare de 25.000 
lei, 500.000 lei și un milion lei, 
vor fi distribuite către 
primării imediat ce le vom 
primi de 
Națională 
D.A.D.R.
Marian, 
bonurile 
pentru 
semințe,

Pentru 2005, prin pro
gramele de finanțare 
naționale se acordă, în urma 
unor proiecte, fonduri care 
ajung la trei miliarde de lei, 
pentru tinerii care doresc să 
le obțină. „Banii se dau în 
două tranșe, o parte la 1 
aprilie și alta la 1 iulie, pe cri
terii de eligibilitate, pentru 
educație non-formală.

Proiectele se realizează 
prin cofinanțare, din care 
jumătate suportă ANSIT, iar 
cealaltă jumătate ONG-ul care 
solicită banii”, adaugă 
Loredana Lungu, ANSIT.
Europa în liceu

întâlnirea, organizată de 
Consiliul Județean al Organi
zațiilor de Tineret a supus 
discuțiilor și noutățile care 
privesc reorganizarea
Autorițății Naționale de

Nu uita sâ pui In plic douA din
tre cele mai reușite fotografii 
ale tale, prin care ne pofi 
demonstra cA poți deveni vedeta 
Jurnal TV. Plicurile nu pot fi 
trimise mai târziu de 20 aprilie, 
data poștei

Câștigătoarea acestui concurs 
va apârea, in a doua săptămână 
din luna mai, pe coperta Jurnal 
TV. Un loc rezervat, până acum, 
numai vedetelor de la Holly
wood. O ședințA foto profesio
nistă va garanta succesul tAu pe 
coperta suplimentului TV. Iar 
câștigătoarea va fi răsplătită. In 
plus, și cu un premiu surpriză.

Deva (I.R.) - Planul de școlarizare pentru 
anul 2005-2006 urmează să fie finalizat în 
jurul datei de 15 martie, iar stabilirea 
numărului de clase la forma de învățământ 
de zl sau seral din Școlile de Arte și Meserii 
nu Se va mai face la nivel central, ci de 
către inspectoratele școlare județene. Se-cre- 
tarul de stat pentru învățământul preuni- 
versitar, Paloma Petrescu, consideră că 
„este încă un pas spre ceea ce noi vrem să 
se întâmple în învățământul preuniversi- 
tar - descentralizarea administrativă și 
financiară”. Șeful Inspectoratului Școlar 
hunedorean, Anișor Pârvu, crede că „un 
proiect de perspectivă trebuie să țină cont 
de direcțiile de dezvoltare ale regiunii și 
nevoile comunității. Nu doar Inspectoratul 

f trebuie să contribuie la aceasta, ci și comu
nitatea locală trebuie să își exprime punc
tul de vedere și susținerea financiară”.

parametrilor calitativi și de 
securitate a produselor. 
Valoarea despăgUDirilor 
către consumatori a fost de 
56,309 milioane de lei. în 
această săptămână am ve
rificat 33 de agenți eco
nomici care comercializau 
sucuri de fructe. 12 amenzi 
contravenționale în valoare 
de 25 de milioane de lei 
le-am acordat pentru că pe 
etichetele de produs lipseau 
informații referitoare la 
denumirea și adresa impor
tatorului”, declară Ileana 
Tudor, director OPC.

Deva (I.J.) - 375 de 
acțiuni de control, amenzi 
aplicate de 453 de milioane 
de lei și soluționate un 
număr de 105 sesizări și 
reclamațli este un prim 
bilanț realizat de OPC 
Hunedoara după primele 
două luni de activitate pe 
2005. „Valoarea produselor 
depistate, cu abateri în 
urma controalelor noastre 
a fost de 1158,052 milioane 
de lei. Cele mai multe aba
teri constatate au vizat 
termenele de valabilitate 
depășite și neconformitatea

Hunedoara (M.S.) - 
Consiliul Local Hune
doara se va asocia în 
participațiune cu o soci
etate comercială din 
localitate pentru con
struirea unui complex 
comercial și' hotelier, 
completat cu o zonă de 
recreere, pe strada Nico- 
lae Bălcescu. CL Hune
doara va pune Ia dis
poziție terenul necesar 
construcției, iar firma 
va finanța lucrările. 
Motorina pentru 
jțârani

Deva (L.L.) - Pentru 
un hectar de teren va fi 
acordată în acest an, 
gratuit, motorină în val
oare de 423.500 lei. Pri
măriile din județ vor 
emite adeverințe pentru 
motorină, distribuindu- 
le în 3 etape: pentru Înfi
ințarea, frxtreținerea șl 
recoltarea culturilor. In 
total sunt acordați 84,7 
1 motorină/ha, din care 
în prima etapă - 42,4 
1/ha, în etapa a doua - 

31,51/ha iar în etapa 
- a treia 

10,5 
1/ha.

lai Imprimeria 
i”, afirmă directorul 
Hunedoara, Călin 

Țăranii pot folosi 
valorice exclusiv 

achiziționarea de 
îngrășăminte chi-

dacă la nivel județean doaț 
trei participă pe regime, cele 
mai bune proiecte vor fi re
compensate de noi”, decla L 
LOrincz Szell, președintei^ 
CJOT Hunedoara.

Deva - Reprezentanții 
ONG-urilor de tineret s-au 
întâlnit ieri, în sala albastră 
a Primăriei Deva, cu 
reprezentanții ANSIT. Subiec
tul fierbinte al discuțiilor a 
vizat programele de finanțare 
a organizațiilor. „Doar trei 
ONG-uri de tineret au reușit 
în 2004 să obțină finanțări din 
partea Autorității Naționale 
de Tineret, iar la nivel de 
județ mai există doar 10 ONG- 
uri care funcționează”, pre
cizează Marius Lupulescu, 
ANSIT.

iiidij/njunrînu

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

râSI1

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

Trimite. Împreună cu datele ta
le, cel puțin patru din cele șase 
taloane pe adresa redacției. 
Deva, Bd. 22 Decembrie, nr.
37A, cod 330X66 sau la OP1, CP3.
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• Efracție. Din gospodăria unui cetățean 
din Petroșani au dispărut într-o noapte mai 
multe bunuri. Autorii au rămas 
„necunoscuți", până când polițiștii au dezle
gat enigma. Prin gospodărie „trecuse" într- 
o noapte, prin efracție, și Nicolae C„ de 21 
de ani, din Petrila. (V.N.)

• Salariul mediu. Salariul mediu net pe 
economie a crescut în luna ianuarie a aces
tui an cu 5,2 la sută față de luna prece
dentă, până la 7,2 milioane de lei, în timp 
ce salariul mediu brut a scăzut cu 2,2 la 
sută fată de ultima lună a anului trecut 
ajungă? 1 la 9,5 milioane «te lei. (T-S.)

• Instruire. Prefectura Județului Hune
doara a organizat ieri, la sediul instituției, o 
ședință de instruire cu primarii localităților 
rurale, pe teme de agricultură. Scopul aces
tei instruiri a fost pregătirea edililor în ve
derea acordării bonurilor valorice restante, 
necesare efectuării lucrărilor agricole. (D.l.)

Directorii - numiți politic?
a■ O nouă prevedere 

MEC îi vizează pe 
viitorii directori de 
școli.
Raluca Iovescu 

MBraluo.lv

Deva - Cei care vor dori, în 
viitor, să ocupe funcția de 
director de scoală vor avea 
nevoie de două avize în plus: 
unul din partea consiliului 
local șt unul din partea con
siliului profesoral.

Modificarea adusă metodo
logiei de către Ministerul 
Educației și Cercetării a stâr
nit destulă neîncredere în 
rândul dascălilor. Reprezen
tanții sindicatelor se tem Că

aceste noi prevederi nu ajută tajul concursului Fără acea- 
cu nimic, ba chiar sunt sus- te documente dosarul va fi 
ceptibile de interpretări. Ei conatdarat incomplet, iar can-

concureul.
„Nu se va aplica”, crede 

Anișor Pârvu, inspector ge
neral școlar al Județului 
Hunedoara. „Această preve
dere va fi modificată în 
curând. Deocamdată nu cred 
că-i cazul să ne alertăm. Are 
și părți bune și mai 
bune. în ceea ce privește 
avizul din partea consiliului 
profesoral, poate fi vorba și 
de o opoziție obiectivă. Nu 
poți neglija un colectiv cu 
care trebuie să lucrezi, 
această muncă presupune 
colaborare și cunoaștere. în 
privința celuilalt «v&jWl".

consideră că nu este deloc (Udatulnu va putea să susțină 
normal ca im consiliu load să 
avizeze postul unui director

țț...............................
Această prevedere va fi modificată 
in curând Deocamdată an cred ci-i 

caml ei ne alertăm.
Anișor PArvu

................... w 
de școală, asta Însemnând 
politizarea unităților de 
învățământ.

Avizul negativ primit din 
partea profesorilor sau a con
siliului local nu va fi elimi
natoriu, dar va conta la punc- Anișor Pârvu

Curs de comuni
care la Orăștie

Orăștie (D.l.) - Asociația 
„Sprijiniți copiii” organizează 
în aceste zile, în municipiul 
Orăștie, un curs de comuni
care cu durata de 40 de ore, 
ce face parte integrantă din 
proiectul „Formare pentru 
Dezvoltare”, finanțat de Fun
dația Principesa Margareta a 
României (în cadrul Progra
mului CRESC). La respectiva 
indtruire participă 20 de per
soane - salariați, colaboratori 
și* voluntari (animatori socio- 
•dncstivi, profesori, învățători, 
® , conamiști, sociologi și

spaciallști în relații publice) 
din cadrul celor cinci puncte 
de lucru ale Filialei Hune
doara a Asociației „Sprijiniți 
copiii”.

..................................................... ■ -

Inspectoratul General al Poliției Române
cu sediul în municipiul București, Șoseaua Ștefan cei Mare nr. 13-15, organizează concura pentru ocuparea funcțiilor de șaf ai 

Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Hunedoara, Bacău, Prahova șl Vrancea, prevăzuta cu gradul pnMenal de chestor do poȘȘe.
In vederea înscrierii șl participării la concura, candidași trebuie ol îndeplinească în mod cumulativ uimitoarele condiții mini

male:
■ si fle absolvenți de studii superioare da lungi dureți, cu diplomă de licența sau echivalentă, '
- si fle absolvenți al unul cura postuniversitar în domeniu,
- si fle absolvenți al unul cura de management corespunzător nivelului,
- să aibă experiență de oel puțin 5 ani în funcții de conducere,
- al fle declarați «apțr medical și psihologic pentru promovare în funcții de conducere,
■ să albi abilități de utIHzare a computerului (Word, Excel șl Acces, Internet),
- si fle cunoadtod al unei limbi străine de circulație Internațională (cal puțin nivel mediu).

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Romlne, la o dată care va fl comunicați ulterior, Iar probele a; 
de selecție sunt*

- proiect managerial cu tema .Strategia de reformă șl eflclentizare a activității Inspectoratului de Poliție al Județului Hune
doara, prin prisma eforturilor Poliției Romlne de modernizare, conform normelor UnlunH Europene”,
-test grilă,
- Interviu în cadrul căruia se va verifica abilitatea candldațllor în utilizarea computerului șl cunoașterea unt im ie.

Proiectul managerial va începe cu o analiză SWOT a situației operative a inspectoratului șl va face referire la strategia do mo
dernizare I Poliției Romlne, prtnolpffie directoare, obiective generale șl sectoriale etc., aplicata la situația concretă a unMțH- 

înscrierile se Isc le sediul Inspectoratului Genezei al Poliției Romlne — Direcția Management Recurse Umana, pe bază de raport 
(se va preciza șl limba străină te care urmează si susțină testul), pini la data de 18.03.2005.

la concura pot participa șl candidați din alte județe.
Cu ocazia înscrierii, candidați! vor anexa la raport un Curriculum vitae întocmit conform dispozițiilor în vigoare și adeverința me- ‘ 

dlcală eliberată da către medicul de unitate, cu avizul .apt' pentru îndeplinirea atribuțHfor funcției scoase fa concura.
Tematica șl bibliografia vor fl întocmite prin griji președintelui comisiei și aduse la cunoștința celor Interesați, In timp util.

1 ' ■ ■ . . r '' J
- --- •>. „___ ■■ __ .__________________ J

Confederația Națională 
SittJicalâ CARTEL „ALFA" 
organizează concurs pentru ocuparea 
unu pm 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 "Siderurgistul".

Tematica și relații suplimentare se pot obține de la 
sediul nostru sau la tel.715847.

SMALEXIM 
SRL DEVA
Cornpi#x Co-
maniat Contrai

Tai: 221110
Fax:234JȘ0,

ImNmrav Oo oparunTranl t 

MoMHer de birou, 

uși PORTA 
“ Tapițerii, Camere de 

tineret

Bună dimineața!
în fiecare zi de acum încolo

CORIO CREDIT

fara avans 
tara girant

perteadaesztai15iai 

srara oraM20000m

alegi ce ml ți gmperi cit dorești 

ooti Îrcooo chiar maria ta afacere9® • •• nfvjrWr ea • ■ v eras m I VW’ v

BD.DecebalBI.R;Tel.23494O

m 0801086557 
www.vtr.ro
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MASTER.

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA
Componentă a UnNeralttol Joltajinla' din fimtoam. Instituție de stat, acreditată, organizează 

X Ol -REA în anul universitar 2005/2006.
la următoarele domenli/speclalizări:

Nr. Domsnta/utechtitzare 
crt cu taxă

Mi —— — u. -xreUnTâf Of lOCUn apfOMt

Z Ingineria msțpritiMor a.......... s •
3. Inginerie electrică 55 80 , ■

4. Inaloeria slstemator/lnformatică ralicate fiO 90
5, Inginerie slmanagemem industrial... 40 60

1 w), în spsdaltelrlte!
- .Optimizarea proceselor metalurgice”
- .Metode șl mljloaoe avansate In proiectarea sistemelor mecanice”
- .Sisteme avansate de conversie a energiei electrice"

C. Studii .daterate ta spedaHtetea .Știința materialelor' '•

(prin Departamentul tis Educație Permanentă):
• Coicuiăwâre - informatică ( leStrl

- Educație Tehnologică (4 semestre)
- CISCO Certified Networidng Associate (administratori rețele de calculatoare - 4 semestre)
■ ECDL (European Computer Driving Ucence) *■

■ Alte specializări, la cerere.
Pentru punctul A, examenul de admitere pe bază.de dosare va avea loc în luna IULIE 2005, data exactă comunlcăndu-se 

din timp. Studenții vor beneficia da burse (toduslv mstralnătate), în conformitate cu regtementările în vigoare, cazare Intr-un 
cămin ultramodern, facilități de transport, o bază materiali ta standarde contemporane, Iar cursurile sunt ținute de cadre 
didactice competente, proprii șl din străinătate.

informații suplimentare la seoretarlatul facultății: tel. 0254/207502; 0254/207506 șl pe pagina de web httpV/www.flh.uttro.

Societate cu sediul în Petroșani 
angajează :

- contabil-șef cu vechime în domeniu 5 ani
- persoană pentru contabilitate primară * 

cunoștințe operare calculator
- secretară cu cunoștințe do lițnba englesâ și ope

rare calculator
Trimiteți CV - ui dumneavoastră la numărul do 

fax 021/2227629 sau telefon 021/2227627.

Societate cu sediul în Petroșani angajează:
- muncitori necalificafi

H - 3 muncitori calificați (experiență utilaje încărcat - 
| descărcat)
| - sudori tăietori calificați 1
I - șofer categoria B+C

Interviul va avea loc în perioada 17-20 martie 2005, 
| la sediul sociefâfii din Petroșani, Iscroni, arata Lunea Sur- 
I ducului.
? Informații ta telefonul 0744/511.600.

•x

porte a unei corporații internaționale mass-media cras deține 
poațta de lider In publicarea & ziare și iervicii Inttmetta ves
tul Austriei, ta nod-estul Ungariei, cât și ta județele Bihor, Tfariș^ 
Cane8ewin, Hunedoara și 8atu Mare

caute pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Slmerla

VĂZĂTORI AMBULANȚI
Vrei să câștigi in 4 ore cât ai câștiga in 8 ore?

Cerințe:
o program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
o seriozitate;
* dinamism;
• abilități de comunicare.

• salariu fix + comision;
• cttnosfer! de lucru deschis! alături de 
o un loc de muncă modem șl sigur;
• ed^ament.
Dac* oferte noastră v-a twit Interesul, 
coataartațl-ne la ztoteufttt Cuvântul Uber, Str. 22
Decembrie, nr. 9| a tei. 211276. »
Persoană de cmd * . iit. 1111‘1'Mli
0788^' 275T78,
asnsdL emrina.iaiiiiai(ă)|iigaiiiiii>adiauro ■■■■■

raluo.lv
http://www.vtr.ro
baz%25c4%2583.de
http://www.flh.uttro
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TĂNĂSESCUIOAN

DRAGOESCU TODOR
Sincere condoleanțe!

2 camere decoțnandate, canto- 
rizat, Al. Streiului, bl. 66, et 5, ap. 32,500 mii, 
negociabil, tel. 0744/568995.
• apartament 2 camere, decomandat, zonă 
centrală contorizat, etaj 7/9, preț900 mH. lei, tel. 
2292480722/772477.
• apartament 2 camere, în Deva, pentru locuit 
sau spațiu comercial, preț 21.000 euro, tel. 
0723/335189,0722/585811
■ apartament dauă camere, în circuit, etaj 3, 
zona liceelor, multiple îmbunătățiri, preț nego
ciabil. Fără agenții Imobiliare. Tel. 220571
• vând apartament 2 camere, etaj 1, semideco
mandat, îmbunătățiri, contorizat. 2 focuri, 
balcon închis, situat In bloc de cărămidă pe str. 
Zamflrescu, 960 mitlei. Tel. 227031,0722/854350.
• MdurpMt apartamerrt.2 csnere, în Simeria, 
bloc de cărămidă decomandat fatoță și gresie, 
preț560 mii. 0727/xa-591

• cuâ ki Deva, zonă centrală, 3 amare, 
amenajată modem, bucătărie mare, pivniță, CT, 
curte, grădină 79.000 euro, tel. 0720/437889.

• _________ ____ ________________
mp, pomi, vie, apă curent telefon’ In comuna 

Ciugud- Alba. Informații la tel. 221328
• casă, 2 camere, anexe, teren 3000 mp, în 
Mintia, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/210780
• vând casă, 2 corpuri, zonă centrală Deva, preț 
33 mid. Relații tel. 0727/633250,0744/633250.
• vând casă In Deva, Str. Grivlței, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară hol, bate, două curți, 
grădină ocupabilă imediat preț 1 mid. lei. Tel. 
217212,236610.

cu gaz, anexe, curte, grădină 1250

A în Hațeg, str.M. Eminescu, nr. 26 A, 
baie, bucătărie, anexe, grădină 23 ari. 
tel. 770369.

• casă di vacanță Mh stațiunea Geoagiu- 
Băi informațn la tel. 241044, după Ora 17.
• casă de vacanță construcție 2002, O+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băî, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabllătorism. Tel. 0723/320995,

V
• MB.MMH pănM,'2ha nrsl25. favorabil 
agricuMor, casa ffîrffl sub pădure de salcâm, 
tel. 0742/375788
• vând cMâ cu grădină 0,40 hă in satul Șteia, 
com.Tomești, jud. Hunedoara Informații 228372.
• Md aM, curte, grădină și anexă lucemăși 
fân, sat Bârsău, 118 com. Hărău, Buftea Petru, 
tel. 0742/375788

6500 mp, ia ieșirea din Deva, 
teL 0743/nm
• tenn hMa toate fadllAKe pentru 
constnâțlăSȚfi np.prețSeurâ^ip.t^niă

122,0744/568995.
• Mren pete» construcție casă în Deva, 700 mp 
și 1500 mp la 25 km. de Deva, 16 euro/mp, 
respectiv 4 euro mp. tel. 0720/437881 
>vM U parcele teren a 8» mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând WC# mp țeren construcții, zona Deva, 
facilități curent, gaz, tel. 0726A58688
■ vând 1000 mp teren, zona Deva, bun pentru 
construcție cabană casă tacitei'm jaz, 
tel. 0726/158688.
• vând IM <np teren, zonă Deva, bun pentru 
construcție cabană, casă; finirăți curent, gaz, 

tel. 0726/158688 :
• vând 1216 mp teren intravilan, la șosea la 3 
km de Hunedoara, apă gat, curent, loc drept, FS 
12 m, tei. 0723/908057.
• vând 2 parcele teren intravilan, 1700 mp, Deva 
Horea nr. 208, tel. 213654.
• vând tem intravilan pentru construcție casă
în Șoimuș, 1200 mp. EjKgtăti saz, curent la 
poartă informații 3269sa ’46/029058

an Intravilan, Deva ST 700 mp, zonă 
auto, utilități, preț 11500 euro, tel.

• taiMM pa termen lung sau colaborez gater 
Derformartt pentru debitare bușteni. Tel. 
0742/228522.
• ahr da închiriat garsonieră mobilată contor- 
izătă, cablu, aragaz, ultracentral, persoană 
serioasă pitea anticipat 75 euro, fără interme
diari, 221647.

3 camere, decomandate, 
etaj 1, zonă centrală cu apartament 2 camere, 
decomandat+diferență, tel. 228615.

Executive af 2000, culoare alb, full- 
electric, climă jenți aluminiu, Țp.000 km, 
instalație GPL cauciucuri ■ baterie, noi, stare 
funcționare Impecabilă 5800 euro, negociabil. 
Tel. 0744/257904.
• vând Dada Pikup, an fabricație 2004, Diesel, 
4x4, garanție până in decembrie 2005, preț 199 
mii. lei, negociabil, te1-u^7f 16,1741/4187».

Familia Station Ioan este alături de Dorin Dragoescu 
in greaua Încercare pricinuită de decesul tatălui său

Familia Boldizsar anunță cu adâncă durere Încetarea 
viață, la numai 65 de ani, a celui care a fost

• «ncMlrwma tapteried» orice fol, ladorru- 
ciliul clientului. TeLZ29321.

vitrină cuier cu ladă pentru 
pantofi și măsuță Ofer bonus b ladă pentru 
lenjerie, preț 5 miL Ier, tel. 221368

• vând ta*t sufragerie cu placă marmură 
stare foarte bună, vechime peste 100 ani, nego
ciabil, tel. 0723/732560.212272.
• vând dtaadter compus d
Relaxa, 2 noptiere, măsuță 
din cadru metafcși sticlă 
măsuță de cameră Tel. 21;
• vând moHă sufragerie, masă scaune, dulap, 
vitrine, comodă canapea extensibilă stare 
foarte bună preț avantajos. TeL 770017, 
0746/122768

• vând »oi, satul Bârsău,nr.95.
• vând Un și otavă de grădhă Hunedoata teL 
0723/005857.
• vând gâtal ouătoare, rasă din Frânte, primele 
luni de producție, tel. 0726/710758.0254/282399.

Te vom păstra mereu ta sufletele noastre.
Cumnatul Zoli-Ghizi *1 nepoții

Unii de copk aproape nou, preț 900.000 
ie mireasă nr. 42-44, 1500000 lei, rodie 

ăn ouă, 44-46, tel. WÎT88K72.
J adera de albine, superioară, cantitate 

. producție 2004, sau la schimb materiile 
construcții, animale, băuturi, cereale. Tel. 
0254/735851.
• vândateM de schimb pentru mașină de cusut, 
motor elertric, pedală greifer, ortle și triptoc 
nou, monofazic, tel. 217543.
• vândwbâ de fontă orflânter#, plug p.p34S și 
M față 2 buc. plus 4 cămăși cilindru motor, tara 
remcTOâ 31, completă cu roti de cauciuc, tel. 
218127.

Tel, 0724/278233,

•vând MM ai ultrasunete, import USA, 
pentru drvste câini sau pentru apărare 
Impotrivac Hor gabonzi. Tel.0745/260135.
• vtad b«dh Inox de 2501 și motopompă mono- 
fazic, boiler electric negociabil,

6

• htarwntil 34/24 h pentru următoarele servicii: 
Infundâri coloane scurgere, remedieri,pierderi 
de apă rece, apă caldă energie 
contracte ife servicii, pe asociații de 
Se asigură gratulați lunare, 
0726/076256.
• lucrai eu magie albă desfac cununii legate și 
vindectioB .ia ..>T<^22/8003a
• imBu matematică ice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057.

• moMtar ta comandă din pal și lemn masiv, 
binale, uși șl ferestre, debitare bușteni. Tel. 
0724/642188
• fiaMMf martă load șl interurban, cu canion 
acoperit, de 82 tone util 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• Transport rirdc colete pentru stodențf la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.

saterraigiBie inceparw cu w i renane iei, 
un arvgaranțre, recepțfefoate peste 25 
programe românești șl 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț. 
Informații la telefoanele 0723/481776 sau

imobiliară

23.032005, ora 10.

• MMrxratnwn fa

llzeazâ produse casnice caută consultanți 
de vânzări pentru Valea Jiului 0722/569635 
șl Deva, Hunedoara 0722/878066.

• vâMBMVlMDIeșHan fabricație 1986, RAR
2006, preț nețeoefeMLTeL (J7M/306127.

• vând camion Fiat 8 tone cu macara, cu braț 
rabatabil, telescopic, Sten biculte. 
negociatei Tei 229248 «22/772477.
• vândVWQotfB Diesel 4 
bună cu Ci W®.
5650 euro,

LX1LAS

Piese, accesorii (42)
urMatare în zona Gojdu, piață, 

Progresului. Ofer 590 mii. lei și apartament 2 
camere, zona A-8 ofer 870 mit lei, tel. 
0720/437889.

Deva, zonă 
centrală,1 etai 1. ST 30 mp, parchet balcon, 
contorizafe, preț 680 mii. tel. 0726/710903. 
fiS'^nbwSȘriTprtț11’ lei,' 'tei

0722/161644.
• vând wgant garsonieră in Dacia și aparta-, 
ment In Gojdu. tel. 0720/013765.

cu n*X»rrta»ofazic2JP, cazan 
boiler tiv) Stri cu 3 țevi, pe lemne/gaz. țeț. 
263938. :'
• vând excavator model S 1201, stare de 
funcționare și rezervă bloc motor, 350 milioane 
lei,' încărcător frontal, model A 1802, stare de 
funcționare, 350 milioane lei, tel. 0720/390926.
• vând moară de porumb, pe pietre, mărimea 
pietrei 36, stare foarte bună, preț negociabil. 
Tel.0258-835128, 0744-175286 0254-216348

•j

Vând terenuri (21)
• teren 1X500 mp, lângă cabana Bejan, butelii 
aragaz, mari, rusești, tel. 223783,222002.
• imn toMvta în Deva, str. Horea, nr. 208 
apă gaz, curent, preț negociabil, tel. 
0254/213654,223775,217116.
• vând 4818 mp teren intrravilan. Deva vizavi de 
motelul Alaska, h spatele benanărieiPetrom,FS 
25m,8ewu/mp. Rsibll acces direct de pe DNi/

• vând caroserie Dada 1310, preț 4.000.000 lei, 
negociabil, informații țel. 0744/848513, Dobra.
• vând motor Opel (60X100 km), parbriz Citroen 
și al'.i- piese ai ito. Tel. 0722/149448.

extensibilă două fotolii și 
măsuță birou furnir, servantă mochetă fond 
albastru 1,25/3,15, mașină automată,aragaz cu 
trei ochiuri, masă sufragerie ♦. 6 scaune. Tel. 
21l»8ă0742/®9M3,O7U< ’ Ș

133 MHZ, ISMlM 
nou, 85 mii. Tel. 0722/161644

Mkd ta Petra este citat la Judecătoria 
tajjbenuu data de îl martie 2005. in prp- îs 
soBSrț cu Borza Paula

• HMr 38/175/75, fort obligării, doresc să fee 
cunoștință cu o tânără de vârstă apropiată 
pentru căsătorie. Hunedoara, str. Șt. cel Mare, 
hr.3/BIX2,sc.A,ap.54.

,,£,,.12 J!-i Jiv iii-,,; »vanzan, i Qisuipurron »
CV la fax 0254/222344.

• vinii senari pentru copii și adulțl, dăpari 
mărimea 34-35, tel. 233084.

.’L l!2KT
4 sertare, mașină de spălat 

mică, plastic și centrifugă, nouă, tel. 221894.

la comanda clientului, ds 
diagramă informații lâ teL 242753 sau 
0727/115171.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău eă fie remarcat,__ _ _ _ bm | v ■ i ■■■ j v ■■ | uaca vrei cu aaevarax ca anunțul iau sa i 
[■1/1 J [• m I A 7 A „I t | încearcă variantele speciale contra cost. 
kVIIZImllI I Im « ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

tel. 0723/635074.

NHtatMpM

i’r«4 SO non Ip. Preț 1OO DOO k>Anunț GRATUIT

Zamfirestu - B-dul

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber se 
pot depune în cutiile 
speciale instalate la 
următoarele puncte 
de difuzare a presei 
din municipiul Deva: 
L chioșcul de ziare 
de lângă Comtim;
2. chioșcul de ziare 
din stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. chioșcul de ziare 
de lângă Galeriile 
de Artă Forma;
4. chioșcul de ziare 
de lângă Alimentara 
Dacia;
5. chioșcul de ziare 
intersecția

CHENAR - BOLD NAN-BOLD*FOTO

Anunțurile de mică 
publiidtate sunt 

................. 'Wk. 

, • chioșcul de ziare de lângă
i Comtim;

d • chioșcul de ziare din stația 
!'f! de autobuz Orizont - Micro 15: 

i • chioșcul de ziare de lângă 
, Boierule de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia;
• chioșcul «testare 

/ IZMnfirescu - B4M
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Insigne pentru femei gravide

(Foto: EP A)

Vaticanul a pi 
un program detsdisft’iâ ioera- 
moniilor, care vor ih 
Duminica Floriilor, O© mar
tie, și se vor încheiat Paște 
în fața Basilicii Sj&fiSMtu

tincția aproape totală a specii
lor, transmite The Scotsman.

Se știe că Pământul a fare
cut prin mai multe glacia- 
țiuni, care au distrus aproape 
In totalitate viata, însă cauze
le acestor fenomene au rămas 
un mister. Potrivit simulă
rilor pe computer, glaciațiu- 
nea poate fi provocată de nori 
li praf cosmic. Dr. Alex Pav- 
Iov, de la Universitatea Boul
der, Colorado, autorul unui

• Prințul Rainier de Monaco, 
în vârstă de 81 de ani, a fost 
spitalizat luni pentru o infecție 
respiratorie, aceasta fiind a 

^cincea sa internare în ultimele
15 luni; Prîtlțtil^â fdst supus 
unei serii de analize, imediat 
după internarea sa la un cen

tru medical specializat de la Monte Carlo.
New York (MF) - Dan Rat

her îșl Încheie o carieră stră
lucită de 24 de ani cu o pole
mică privind difuzarea unor 
documente îndoielnice în tim
pul campaniei electorale din 
Statele Unite.

Deși va rămâne colaborator 
al programului „60 minutes”, 
Dan Rather, în vârstă de 73 
ani, prototipul prezentatoru
lui de știri american, părăseș
te peisajul mediatic în urma 
scandalului stârnit de docu
mentele privind stagiul mili
tar al lui George W. Bush, 
devenit în scurt timp „Rather- 
gate" .Prezentate în 8 septem- 
hrle în emisiunea „60 Min-

■ Este posibil ca Papa 
loan Paul al ll-lea să 
participe la programul 
ceremoniilor pascale

LosAngeJes (MF)- 
Actorii Brad Pftt și 
JaiW AriKcn, care

isajpl medi- 
și-a datorat 

gloria și unor interviuri ob
ținute în exclusivitate, print
re care unul cu Saddam Hus
sein, cu puțin înainte de in
vazia americană, cu Richard 
Nixon în timpul scandalului 
Watergate și cu Bill Clinton 
în timpul scandalului declan
șat ae Monica Lewinsky.

După difuzarea documen
telor privind stagiul militar 
al lui Bush, CBS a lansat o 
anchetă independentă pentru 
a înțelege ce s-a Întâmplat. în 
cadrul anchetei a reieșit că 
președintele CBS a insistat 
pentru difuzarea documen
telor și a subliniat că nu do
rea ca Rather „să piardă 
exclusivitatea”.

studiu sprijinii de,NASA, 
plică: „ModeleJhî 
zate arată că schia 
cale de climat pof 
de acuirniar®^ țte. 
stelar în «imosl'eră 
lui (...)”. Norulde I 
rul Pământului, hr t 
căldura Soarelui să ajungă pe 
Pământ, daj* 
rii planetei 
Rezultatul ar 
tată a planai

ex- 
riputeri- 
ărlradi 
; cauzate 
af inter- 
ământu- 
tfdin ju- 
npiedica

utes”, documentele cu pricina 
îl acuzau pe Bush că a 
beneficiat de sprijin pentru a 
deveni membru al Gărzii 
Naționale a statului Texas, în 
anii ’70, scăpând astfel de 
războiul din Vietnam. Auten
ticitatea documentelor a fost 
însă imediat contestată, ele 
dovedindu-se false.

Din 22 noiembrie 1963, când 
a realizat primul său reportaj 
important, pe tema asasinării 
președintelui John F. Kennedy 
la Dallas, Dan Rather a fost 
omniprezent în 
atic american. ‘

(părinite căldu
țe risipească, 
acoperirea trtj> 
cu gheață t>

DAR STAI PUȚINI VAD O 
LUMINIȚA LA CAPĂTUL 
- TUNELUUHI . J

din zodia. M

modelihgul, fitne- 
sulși

Washington (MF) - Un cer
cetător american este de pă
rere că nori de praf cosmic 
care s-au interpus între Soare 
și Pământ cu milioane de arii 
în urmă, determinând răcirea 
planetei, ar fi putut cauza ex-

_ —I
■IftS cu binecuvântarea Urbi et 
Bft Orbi a lui loan Paul al II-lea. 
HH Potrivit programului, maL—. 
HH multe slujbe oficiate de PapQ 

în trecut vor fi preluate de 
EBH data aceasta de colaboratorii 

săi - cardinalii italieni Carnil- 
lo Ruini, Giovanni Battista 
Re, Angelo Sodano sau ger- 

’ mânui Joseph Ratzinger.
Elementul surpriză îl rep- 

rezistă slujba Drumul Crucii, 
oficiată fa| Virierea Mare. Pro- 
gramul nu precizează cine va 

w tw oficia acest eveniment, ceea 
ce înseamnă că nu se știe 

marți dacă Papa o va face personal 
sau va delega pe altcineva.

Fjapa tși continuă conva
lescența la Clinica Gemelli, 
iar starea sa de sănătate se 
ameliorează.

300.000 de astfefde pti 
rul vânătorii anuale, 
două săptămâni.


