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Vremea va fi foarte rece, cu cer mai 
mult noros. Sunt posibile ninsori. "Exportatori"... in zeghe

la prânz searadimineața

I Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit
I suplimentul TV cu 32 de pagini integral co

lor intr-un nou format.

■ în Vestul Europei se 
poartă pantofi con
fecționați de deținuții 
de la Bârcea Mare.
Mihai Stan

Bârcea Mare (M.S.) - Cir
ca 16.000 de perechi de încăl
țăminte sunt confecționate în

fiecare lună de către detinutii 
din Penitenciarul Bârcea 
Mare. Marfa ia calea exportu
lui în Germania și apoi se dis
tribuie în toată Europa. Pan
tofii surit cusuti manual, într- 
un spafiu special amenajat.

La început s-a lucrat cu 30 
de deținuți, după care pro
ducția s-a extins și datorită 
faptului că reprezentanții fir
mei producătoare de pantofi

au apreciat calitatea lucrări
lor executate. „Calitatea este 
monitorizată de către benefi
ciari. Materialul vine gata 
croit. Sunt multi deținuți care 
doresc să lucreze în secție. E- 
xistă chiar o concurentă între 
ei”, a afirmat directorul Peni
tenciarului Bârcea Mare, in
spector șef principal, Emanoil 
Bota. El a explicat că insti
tuția pe care o conduce are

rolul unui prestator de ser
vicii pentru o firmă de pro
ducție de încălțăminte. Acti
vitatea este benefică pentru 
instituție, generând încasări 
financiare de peste 250 de mil
ioane de lei lunar. Un mare 
câștig se regăsește și în acti
vitatea de resocializare a deți- 
nutilor, care, la plecarea din 
închisoare, sunt calificați pen
tru o meserie căutată.

Se oprește apa rece!
Deva (C.P.) - Furnizarea apei potabile în 

orașele Hațeg, Călan, Simeria, Deva, și în 
comunele Sântămăria Orlea, Bretea Română 
și Băcia se va întrerupe în perioada 16.03, 
de la ora 7, până în 17.03, la ora 7, infor
mează APA PROD SA Deva. întreruperea se 
impune pentru a se putea efectua lucrări de 
reparații la conducta DN 1000 mm.

UN / a fost blocat, -ieri 
dimineață, în zona Izvorului Dece 
bal. pe mai bine de șase 
din cauza ninsorii abundente, a 
derapării unui tir și a
foarte târzii a unui utilaj de 
deszăpezire. (Foto: Traian Mânu)

Restituirea integrală a proprietății
Vânzătoare agresată

Petroșani (M.T.) - O vânzătoare din 
Petroșani a fost lovită cu o sticlă în cap în 
magazinul unde lucra. Agresorul, a cărui 
identitate nu este cunoscută, a sustras de 
sub tejghea apoi suma de 3,5 milioane de 
lei, după care a dispărut. Polițiștii 
acționează pentru prinderea autorului.
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■ Ministerul Agricul
turii va finaliza proiec
tul de modificare a 
legilor fondului funciar.
Clara Fâs

clara.pas@informmedia.ro

Deva - Foștii proprietari ar 
putea să primească integral, 
conform noilor propuneri ale 
ministerului, vechile propri
etăți. Se intenționează să se 
retrocedeze terenurile cu res
pectarea vechilor amplasa

mente și fără a se afecta în 
vreun fel punerile în posesie 
făcute legal. „Aceste modifi
cări le consider a fi unele nor
male. în ceea ce privește su
prafețele de pădure, în cazul 
județului Hunedoara, nu cred 
că vor exista probleme. Supra
fețele sunt oricum mai mari 
decât cele care ar putea face 
obiectul viitoarelor restituiri, 
în județ există peste 300 de mii 
de hectare de păduri și pășuni 
împădurite. în urma cererilor 
depuse pe parcursul anilor tre- 
cuti, în baza legilor fondului

funciar, au fost retrocedate 
aproximativ 100 de mii de 
hectare de pădure. Ținând 
cont de viitoarele modificări 
ale legii, pot să vă spun că din 
informațiile pe care le avem 
ar mai fi de restituit legal alte 
90 de mii de hectare de pă
dure. Acestea ar putea trece în 
proprietatea oamenilor, în 
măsura în care mai există 
moștenitori sau mai au acte 
care să le dovedească dreptul 
de proprietate”, a declarat 
Horia Stăncioiu, directorul Di
recției Silvice Hunedoara.

Stăncuța - gol 
la națională

Deva (C.M.) - Cristian 
Stăncuta, legitimat la FC 
CIP, a marcat pentru na
ționala de futsal a Româ
niei în finala turneului 
din Franța în care trico- v 
lorii au învins cu 3-2 e- 
chipa tării gazdă. Pentru 
națională au mai evolu
at, de asemenea foarte 
bine, și alti doi jucători 
ai FC CIP, Molomfălean 
și Măgureanu. / P7

Numărul victimelor pe șoselele județului este în creștere. 
Cele din primele două luni ale acestui an sunt egale cu cele 
ale întregului an 2003.

Victime descarcerate - jud. Hunedoara

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Grupul de Pompieri Hunedoara - Deva

Directorul CNH 
a fost schimbat

Petroșani (M.S.) - Direc
torul Companiei Naționale a 
Huilei Petroșani, loan Stamin 
Purcaru, a fost schimbat din 
funcție, susțin surse din 
cadrul instituției. Locul său a 
fost ocupat de Daniel Surules- 
cu, până ieri director general 
adjunct al companiei. Una din 
problemele principale cu care 
se va confrunta noul director 
general se referă la disponi
bilizările de personal, din 
companie urmând să fie con- 
cediati, în acest an, 1000 de 
salariati.

Zăpada căzută din 
abundentă aseară la 
București a împiedicat 
disputarea partidei din 
prima manșă a optimilor 
Cupei UEFA dintre 
Steaua și Villarreal, pro
gramată a se disputa 
începând cu ora 20.00 pe 
stadionul Ghencea. UEFA 
a decis reprogramarea 
partidelor, primul meci 
urmând să se dispute la 
București miercuri, 16 
martie, iar returul, în 
Spania, pe 20 martie.

(Foto: EPA)
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vineri. 11 mărite 2005

•Criză. O criză provocată de o tentativă de 
jaf la o bancă din Costa Rica, urmată de o 
iuare de ostatici, s-a încheiat, în noaptea de 
miercuri spre ioi, cu un bilanț de nouă morți 
și șase răniți. în total, nouă persoane - trei 
dintre spărgători, cinci ostatici și un polițist - 
au murit în tentativa de jaf și asaltul dat 
ulterior de poliție.

«Demisii. 250 de membri ai grupării pales
tiniene Fatah au demisionat în semn de pro
test față de „haosul intern" care domnește 
în cadrul mișcării. Ei au trimis o scrisoare 
deschisă președintelui Mahmud Abbas, 'prin 
care condamnă diminuarea influenței grupă
rii în Fâșia Gaza și îi solicită acestuia să pu
nă capăt crizei din grupare.

Președintele Băsescu și George W. Bush (Foto: epa) Traian Băsescu șl Donald Rumsfeld (Foto: epa)
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Noul Cabinet
Beirut (MF) - Premie

rul libanez demisionar, 
Omar Karame, a fost în
sărcinat, ieri, de preșe
dintele Emile Lahoud să 
formeze noul Guvern, 
dar a anunțat că nu va 
accepta decît un guvern 
de salvare națională, Ka
rame înaintase demisia 
Guvernului, la 28 febru
arie. Această decizie a 
fost rezultatul presiuni
lor exercitate de depu
tății opoziției și de man
ifestațiile zilnice care au 
loc la apelul acestora. O- 
poziția susține că regi
mul libanez și Siria sunt 
vinovate pentru asasina
rea, la 14 februarie, a 
fostului premier libanez 
Rafie Hariri, care se ală
turase opoziției.

t

Silvio Berlusconi 
(Foto: EPA)
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Băsescu l-a dat gata pe Bush

Și-a prezentat 
demisia

Hong L. n
Șeful Guv< hai» 
Hong Kong, Tâng Chee- 
hwa, și-a prezentat ofi
cial demisia; ieri, con
firmând anunțurile fă
cute de presă în ultima 
săptămână, transmite 
AFP. „Mi-am dat demi
sia”, a declarat r 
Tung,in cursu 
unei conferind 
de presă. „Să
nătatea meaâ 
nu este foar-B 
te bună”, afl 
adăugat 
premierul, fli

to 'M?'
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Versiuni 
difei *e 
Roma (MF) - Pre
mierul italian. Silvio 
Berlusconi, a dedarat 
că agentul secret ita
lian ucis vineri, la 
Bagdad, anunțase 
comandamentul a- 
merican că va escor
ta un fost ostatic 
spre aeroport, versi
une ce contrazice a- 
firmaȘfe autorităților 
de la Washington.- 
Un atașat militar Ita

lian, care se afla la 
aeroportul din Bag
dad, anunțase, la

Iul în care se aflau a- 
gentul Nicola Calipari 
și jurnalista Guliana 
Sgrena era în drum 
spre aeroport la 4 
martie, cu puțin timp 
înainte de incident, a 

aedarat Benuscoru, 
în fața Senatului. Sta
tele Unite și Italia au 
prezentat versiuni di
ferite despre inciden
tul armat produs vi
nerea trecută, în care 
Calipari a fost ucis, 
iar Sgrena rănită la 
umăr.
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■ La Washington s-a 
discutat despre corupție, 
vize, Marea Neagră, ba
zele SUA și PMI

Washington (MF) - Preșe
dinții George W. Bush și Tra
ian Băsescu au discutat mier
curi, 1a Casa Albă, despre dez
voltarea relațiilor bilaterale, 
despre Republica Moldova și 
procesul de democratizare a 
regiunii Mării Negre, dar și 
despre corupție și regimul vi
zelor pentru cetățenii români 
care călătoresc în SUA.

George Bush s-a declarat 
impresionat de președintele 
Traian Băsescu.

Bush și Băsescu au discu
tat și despre relațiile bilatera
le. Liderul de la Casa Albă a 
precizat că este foarte impre
sionat de campania președin
telui Băsescu de eradicare a

corupției la nivel guverna
mental.
„Discursul curcubeului”

Bush a precizat că Statele 
Unite doresc să colaboreze cu 
România, care este un prie
ten, pentru a asigura stabili
tate și pace In regiune.

El a precizat că l-a între
bat pe președintele român cu 
ce îl poate ajuta, ce pot face 
Statele Unite pentru democra
ția din regiune.

George W. Bush a amintit 
vizita pe care a făcut-o la Bu
curești, „discursul curcubeu
lui”, despre care a spus că a 
fost „o experiență mistică”, 
unul dintre cele mai uimi
toare momente ale mandatu
lui său prezidențial.
Ca Donald Rumsfeld

Președintele Traian Băses
cu s-a întâlnit apoi, la Penta

gon, cu secretarul Apărării,, 
Donald Rumsfeld.

Donald Rumsfeld a decla
rat, la finalul convorbirilor cu 
președintele Traian Basescu, 
că Statele Unite sunt interesa
te să-și rearanjeze locațiile 
militare, fără a preciza dacă 
vor fi amplasate baze militare 
în România.

Rumsfeld a precizat că Sta
tele Unite nu discută încă de
spre amplasarea unor noi ba
ze militare permanente.

Rumsfeld a mai spus că 
Marea Neagră și Europa de 
Sud-Est sunt importante și că, 
de aceea, vor avea loc discuții 
referitoare 1a aceste zone.
Băsescu, optimist

Președintele Traian Băses
cu s-a declarat optimist 1a fi
nalul întâlnirii cu conducerea 
Fondului Monetar Internațio
nal (FMI), în privința finali

zării negocierilor cu instituția 
financiară internațională pen
tru un nou memorandum de 
politici economice.

întrevederea nu a avut ca 
rezultat un acord intre cele 
două părți. Șeful statului a 
precizat că scrisoarea trans
misă conducerii FMI de mi
nistrul Finanțelor Publioe, Io
nul Popescu, a sosit abia 
miercuri 1a FMI, experții Fon
dului urmând să o analizeze.

Traian Băsescu a precizat 
că în cadrul întâlnirii a sus
ținut ideea că economia ro
mânească poate funcționa și 
cu un deficit mai mare decât 
cel negociat, cu FMI, de 0,4- ■ 
0,5% din PIB.

La rândul său, guvernato
rul BNR, Mugur Isărescu, ca
re a participat la întâlnire, 
și-a exprimat convingerea că 
cele două părți vor ajunge la 
un compromis.
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cel mai grav atentat 
terorist din istoria sa

se

Explozie lângă ambasadă
Kuala Lumpur (MF) - O explozie s-a pro

dus, miercuri seara, în apropierea ambasa
dei Australiei de la Kuala Lumpur, a anun
țat ieri poliția.

O patrulă de poliție, precum și pietonii 
cate circulau în zonă au auzit un bubuit 
puternic și au văzut o flacără provenind 
dintr-un vehicul care trecea prin fața repre
zentanței diplomatice australiene.

O echipă de experți geniști și legiști, în
soțită de câini special dresați, a fost trimi
să la locul incidentului, unde a fost insti
tuit un perimetru de securitate. Explozia 
nu s-a soldat cu pagube sau victime.

Șeful poliției locale, Kamal Basha, a în
depărtat ipoteza unui atentat terorist, ex
plozia având loc la distanță de clădirea 
ambasadei.

Și la Canberra, purtătorul de cuvânt al 
Ministerului Afacerilor Externe a respins 
pista teroristă. „Nu există nici un indiciu 
in legătură cu o amenințare , specifică la a- 
dresa intereselor australiene”, a declarat 
oficialul. Ambasada funcționează în regim 
normal, a precizat el.

Reprezentanța diplomatică australiană 
a fost ținta unui atentat în martie 2004. 
Un mic dispozitiv exploziv a fost lansat din
tr-un vehicul rulând cu viteză mare.

Madrid (MF) - Spania 
pregătește să retrăiască trau- 

atismul provocat de cel mai 
grav atentat terorist din isto
ria sa, marcând azi împlini
rea unui an de la atacurile de 
la Madrid, soldate cu moartea 
a 191 de persoane și rănirea 
altor 1.900.

Explozia a zece bombe, am
plasate îh patru trenuri care 
se îndreptau spre gara madri
lenă Atocha, transportând 
muncitori, salariațî și stu- 
denți de 13 naționalități, a 
/ '

Basaiev anunțăȘamH
continuarea jihadului
■ Liderul militar radical 
cecen a anunțat succe
sorul lui Mashadov

Moscova (MF) - Liderul mi
litar radical cecen Șamil Ba
saiev a afirmat ieri că ,jiha- 
dul va continua” după moar
tea președintelui separatiști
lor, Aslan Mashadov, și a a- 
nunțat că succesorul acestu
ia este „șeicul Abdul Kha- 
lim”, o personalitate aproape 
necunoscută a rebeliunii cece
ne, transmite AFP.

„Mujăhedinii vin și pleacă. 
Cei care au luptat în numele 
lui Mashadov pot merge să se 
odihnească. Dar pentru cei 
care au luptat in numele lui 
Allah, jihadul continuă”, a de
clarat Șamil Basaiev, liderul

celei mai radicale aripi a se
paratiștilor ceceni, într-un co
municat publicat pe site-ul 
KavkEizcenter.com.

Mashadov reprezenta aripa 
moderată a rebeliunii, con
damnând sistematic atentate
le revendicate de Șamil Basa- 
iev.

Această primă reacție a li
derului radical pare să con
firme temerile analiștilor ruși 
în legătură cu ascensiunea la 
putere a aripii extremiste a 
rebeliunii cecene.

Pe de altă parte, în comu
nicat, Șamil Basaiev cere „tu
turor musulmanilor din Cece- 
nia și Rusia să jure credință” 
unui anume „șeic Abdul Kha- 
lim”, actualul „președinte al 
tribunalului suprem al șari-
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țară confruntată deja de 36 de 
ani cu terorismul ETA.

Imediat după atentate, în 
capitala spaniolă au fost orga
nizate manifestații masive ca
re au cerut adevărul în legă
tură cu atentatele islamiste și, 
la numai patru zile după co
miterea acestora, electoratul 
a sancționat dur guvernul 
conservator, socialiștii con
duși de Jose Luis Rodriguez 
Zapatero obținând o victorie 
pe care nu o prezicea nici un 
sondaj-

Alegerile, marcate de o pre
zență la vot masivă de 77,21 
la sută, au respins categoric 
guvernul condus de Jose Ma-

& • !

Liderul militar radical cecen 
Șamil Basaiev

ei”, legea islamică.
„Toți musulmanii din Icike 

ria (numele dat Ceceniei de 
către separatiști - n.r.), din 
Caucaz și din toată Rusia, 
sunt obligați să jure redință 
noului președinte al Icikeriei, 
șeicul Abdul Khalim”, a de
clarat Basaiev în comunicatul 
publicat pe site-uT separatiș
tilor ceceni.

(Foto: EPA)

na Aznar, care a insistat asu
pra faptului că atentatele au 
fost comise de ETA, temân- I 
du-se de efectele electorale ale 
confirmării ipotezei islamiste.

Asociația victimelor a a- 
nunțat că 11 martie va fi o Zi 
de „doliu absolut” și că nu le 
asociază nici uneia dintre ma
nifestările organizate la împl?-^. 
nirea unui an de la atenta^ J

Victimele acceptă greu fap- 
tul că doliul a ajuns obiect al 
domeniului public și auf pro
testat față de decizia ca toate 
clopotele celor 650 de biserici 
din Madrid să bată în data de 
11 martie, la ora 7:37, ora la 
care a avut loc prima explozie 
cu un an în urmă.

Asasinat
laguad (MF) - Șeful 

poliției din capitala ira
kiană a fost asasinat ieri 
de rebelii irakieni.

Potrivit primelor in
formații, atacul a fost 
comis de insurgenți îm- 
brăcați în uniforme de 
polițiști, care au organi
zat o ambuscadă.

Surse din poliție «u 
declarat că atacatorii au 
instituit un fals punct de 
control și au oprit mași
na ofițerului în timp ce 
acesta se deplasa în mi
siune spre secția, de poli
ție din Salhiya. După ce 
i-au cerut să se identifi
ce, falșii polițiști i-au 
împușcat pe colonelul 
Ahmed Obaiss și pe alți 
doi polițiști. Unui dintre 
insurgenți a filmat in 
direct asasinatul.

Abonament^ lunar la Cuvântul liber valorează 
50.000 de lei plus taxe poștale și se poate 

face prin intermediul factorilor poștali, la ofici
ile poștale din teritoriu sau ia sediul redacției.

Reclamații 
privind 

difuzarea 
ziarului la
telefonul
211275
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• Criminal în arest. Un individ care era de 
mâi multă vreme căutat de poliție pentru că 
are de executat 20 ae ani de închisoare pen
tru comiterea infracțiunii de omor a ajuns în 
arestul Poliției Municipiului Petroșani. EȘte 
vorba de Adalbert Szilaghi, de 53 de ani, din 
Petroșani. (V.N.)
• Impozit pe teren. Ministrul Finanțelor, 
lonuț Popescu, a anunțat că, începând de 
anul viitor, producătorii agricoli vor plăti 
impozit pe terenurile agricole. în opinia 
acestuia, taxa nu se va aplica pe producția 
obținută, ci va fi o taxă fixă pe hectarul de 
teren agricol deținut. (T.S.)

Criza mare de 
programatori

vineri, 4 martie

I
sâmbătă, 5 martie

Deva (C.P.) - Județul Hune
doara se confruntă cu o lipsă 
acută de profesioniști în do
meniul soft-ului. „Noilor ve- 
niți în IT le lipsește califica
rea. Sunt absolvenți, iar fap
tul că nu au experiență se re
flectă în salariile reduse pe 
care le iau. Cei care ar putea 
fi bine remunerați nu prea 
vin în sectorul privat. Mulți 
preferă să se deprofesionali- 
zeze alegând alte structuri, 
mai tentante. E vorba de pos
turile din administrația pub
lică, unde au siguranța locu
lui de muncă, sau slujbele din

companiile mari, gen Electri
ca, Petrom, bănci. Aici nu 
mai profesează ca programa
tori, pentru că nu se mai ocu
pă cu crearea de soft, dar sa
lariile sunt mari și acest fapt 
îi determină să rămână, prob
abil până când li se va spune 
că nu mai e nevoie de servi
ciile lor”, spune Marian Nei- 
cu, manager al Abstract Co
nnection Deva. în plus, tinerii 
care urmează liceele de infor
matică din județ și care își 
continuă studiile la univer
sitățile din țară, fie rămân în 
marile orașe, fie emigrează.

Feroviarii au ieșit în stradă

<

duminică, 6 mare

luni, 7 martie

Agricultorii, beneficiază 
de azi de un sprijin acor

dat de DADR, de cinci mii lei pe litru de motorină, 
pentru efectuarea lucrărilor mecanizate.

«a. Campioana națională la 
schi fond, Codruța Domo-

coș se căsătorește la Straja, pe schiuri.

O mașină a luat foc în mers, din cauza supraso
licitării instalației electrice, pe DN 7.

La Câlan este găsit într-o ghenă de gunoi din piața 
agroalimentară, cadavrul unui făt.

«fc Un număr de 45 de 
turiști au rămas blocați,

timp de două ore în telescaunul ce face legătura între 
Lupeni și stațiunea montană Straja.

La Casa de Cultură din Deva are loc un spectacol 
muzical dedicat femeilor, de 8 martie.

% Șeful IPJ Hunedoara este eliberat din’funcție de 
către Traiăn Băsescu. '

Are loc la Deva aniver
sarea a 70 de ani de exis

tență a scriitorului și publicistului Radu Ciobanu.

«b Ziaristele hunedorence participă la „Cupa presei la 
tir", la poligonul din Mintia, concurs organizat de Aso
ciația Internațională a Polițiștilor, regiunea Hilinedoara.

Trupa hunedoreană de muzică dance „Milenium" 
lansează pe piață un <jf>, la Casa de Cultură din Deva.

.. - ~5~ j Polițistele hunedorence 
________ ! sunt „răsfățate", de ziua lor 

cu un spectacol susținut de solistul Marian Nistor.

O femeie din Petroșani a fost bătută de către soțul 
băut. Femeia a fost internată ia spitalul din localitate 

cu multiple traumatisme.

> Polița Rutieră și ACR-ul ordfti :»r*^ae*a țțțfo, î 
ediție a Cupei de 8 martie,'^erftru cohtitratoardef'"' 

auto.

Deținutele din penitenciarul Bârcea au participat la 
un spectacol de mujică și recital de poezie.

ev. Attila Dezsi este ales noul secretar al Prefecturii 

Hunedoara.

<>. Adrian Zoltan este ales 
director al Teatrului de

București (I.J.) - Potrivit 
liderului hunedorean al sindi
catului „Feroviarul”, Ionel 
Tiț, reprezentanții hunedo- 
reni prezenți la București s- 
au alăturat celor aproape 
5.000 de participant la protes
tul desfășurat Ieri, in fața 
Ministerului Transporturilor. 
Ministrul de resort le-a pro- 
mis deocamdată liderilor sin

dicali o nouă întâlnire pentru 
a încerca să găsească soluții 
la problemele protestatarilor 
pentru că refuză să discute 
sub presiune.

Coloana s-a întins pe câte
va sute de metri și a paralizat 
circulația în zona Gării de 
Nord, blocând totodată Calea 
Bușești, pe sensul dș mers 
spre Piața Victoriei.

miercuri, 9 martie 

| Revistă Deva.

ioț.lO martie
î O vânzătoare din Petro- 
-I șani a fost lovită cu o sti

clă în4?ap, în magazinul în care lucra, de tin tânăr 

necunoscut. Acesta i-a fuat și banii care-i avea sub 
tejghea.

Consiliul Local Deva a aprobat concesionarea gra
tuită a ștrandului din localitate, către Serviciul Public 
de întreținere'ți Gospodărire Municipală/

"Pachețel" pentru 
Miron Cozma

Petroșani (M.S.) - Fostul li
der al minerilor din Valea 
Jiului, Miron Cozma, va pri
nți în penitenciar, în fiecare 
lună, câte un pachet în val
oare 8e Ș miliotoe de lei din 
partea Ligii Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului (LSMVJ), 
a declarat președintele orga
nizației sindicale, Zoltan La- 
catos. Decizia a fost luată de 
Consiliul de Coordonare al 
LSMVJ și va fi aplicată 
începând cu luna în curs.

Pachetul pe care-1 va primi 
Miron Cozma va conține ali
mente, cărți și obiecte de 
igienă personală de care aces
ta are strictă nevoie în peni
tenciar. „Acțiunea teste una 
umanitară. Miron Cozma este
fostul coleg al minerilor din 
Valea Jiului”, a spus Lacatos.

Veșnicia se întoarce la sat
Deva (L.L.) - în 2002, 

recensământul constată o 
creștere a numărului de 
locuințe în mediul rural, cu 
7,5%, față de rata de numai 
4,5% de la oraș, cu toate că 

județului trăiește in medi
ul rural. Cei mai multi 
angajați tineri, cu. vârste

între 25 și 49 de ani, se află 
la oraș, în timp ce per
soanele de peste 50 de ani, 
în proporție de 73%, trăiesc 
la sat Mai mult de 20% din 
locuitorii mediului rural au 
pește. de ani, ponderea 
populației vârstnice de la 
sat fiind de 1,4 ori mai 
mare decât cea de la oraș.

Doar 1,7% din populația rurală are studii superioare.

Videoconferință lai 
Prefectură |

Deva (Dl.) - Ieri a avut 1 țfe 
videoconferință cu conduc®! 
torii prefecturilor, la care » 
participat, din partea GuvdH 
nulul, Gheorghe Flutur, mii 
nistrul Agriculturii, și Gheoiii 
gha Barbivinuiistrul Munci£. 
Potrivit subprefectului Dan 
Pricăjan, temele abordate au 
vizat aspecte legate de acordai 
rea subvențiilor pentru ag r 
cultură, precum și de posibilei 
restructurări în domeniul 
muncii. Gheorghe Barbu a 
spus, cu această ocazie, că cel 
puțin în cadrul ministerului 
pe care îl conduce își permite 
să opereze concedieri, mai 
ales în structura Casei de 
Pensii, unde anul acesta tre 
buie angajate - pentru recal
cularea pensiilor - 3.000 de 
persoane.

Muzeui ue Etno
grafie și Artă Populară

Dmk Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva. 
Expoziție cu caracter per
manent la Secția de 
Științele Naturii. ______

soft Muzeul Aurului

SMMteagKtUSK Muzeul 
de Arheologie

Petroșani; Muzeul Mine
ritului

OSMK Galeriile de Artă 

„Forma" Deva. Expoziția 
organizată de Muzeul 
Județean în colaborare 

1 cu Ambasadele Slovaciei 
și Ungariei în România, 
„Pictura murală medieva
lă. Secolele XII - XIV", va 
fi deschisă publicului 
devean în perioada 4 - 

27 martie 2005.

Caca de Ofturi Brad.

Ubrâria .Dhrerta", Ulpiâ 
Shopping Center, et. 1, 
Deva 
a „Ultimul Papirus" de 

Wilbur Smith. Ultima filă 
a poveștii se scrie în plină 
moderni
tate, atunci 
când un 
arheolog 

renumit 
reușește să 
descifreze 
un papirus 
vechi de 4000 de ani. 
Acest papirus ascunde 
cheia către o comoară 
fabuloasă. Dezlegarea 
misterului care înconjoară 
acest imens tezaur îi face 
pe cei mai vestiți 
căutători de comori să 
înceapă o cursă pe care 
doar un om o va câștiga.

»„Femeia 
înțefeept»" 
de Christian 
Jacq. De la 
moartea lui 
Ramses cel 
Mare, 
asupra arti
zanilor din Locașul 

Adevărului se abat vre
muri grele. Sătul se află 
în pericol în ciuda vigi
lenței de care dă dovadă 
Clara, devenită „Femeia 
înțeleaptă". Nefer cel 
Tăcut este acuzat de 
săvârșirea unor fapte rele 
și de tiranie. Furturi, 
crime, inundații, vrăji, 
nimic nu-i cruță pe eroii 
acestei aventuri care are 
loc în Egiptul legendar

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

MNdtedte sunt detdwe 
fi sâmbăta fed» orele 9 - 
13.

Magazinul CIP-AUDIO- 
VIDEO-FILM, deschis în 
incinta Supermarket-ului 
Ulpia Shopping Center, 
et.l. CD-uri pentru mici și 
mari, aparținând unor 
bine cunoscute vedete 
• îh» Mte - Toate 
albumele orig- «rar—— 

inale ale for
mației sunt 
prezentate 
pentru prima 
dată pe CD, 
atât în vari
anta mono- 
dar și în cea stereo.

• .VtatA tto 
to*' - Muzică 

țigănească 
adevărată, în 
interpretarea

formației conduse de 
MariusMitrache._________
• GarUftd, Motanul 

grăsan își petrece timpul 
mâncând, dormind, 
uitându-se la TV și 
făcând glume 

deștepte. 
Totul e bine 
până când 
stăpânul său 
se îndră
gostește de frumoasa Liz, 
medic veterinar care îl 
convinge pe John, 
stăpânul lui Garfield să 
adopte un cățeluș. Aces

ta va da peste cap viața 
liniștită a lui Garfield. Un 
dresor de câini îl fură pe 
cățeluș iar Garfield tre
buie să pornească într-o 
misiune plină de eroism 
pentru salvarea 
cățelușului.

Blade Trinity - Weșley 
Snipes se întoarce în rolul 
vânătorului de vampiri 

Blade, în Blade: Trinity, a 

treia parte 
explozivă a 
seriei artis
tice de suc

ces, 
într-un 

deșert 
îndepărtat,
conducătorii vampirilor îl 
readuc la viață pe Dracu
la, oribila creatură care a 
răspândit rasa lor. Pentru 
ca lucrurile să fie și mai 
dificile pentru Blade, con
ducerea vampirilor începe 
o campanie împotriva lui, 
țintindu-l pe monstrul uci
gaș și trimițând FBI-ul pe

urmele lui. După con
fruntarea explozivă pe 
care o au Bîacte și men
torul W- Whistler (Kris 
Kristofferșon) cu agentul 
FBI Cumberland (James 
Remar) și oamenii acestu
ia, este evident faptul că 
Daywalker va avea nevoie 
de ajutor. Blade se aliază 
cu Nightstalkers, un grup 
de vânători umani de 
vampiri, conduși de fru
moasa fiică a lui Whistler, 
Abigail (Jessica Biel) și 
spiritualul Hannibal King 
(Ryan Reynolds). în timp 

ce savantul orb al acesto
ra, Sommerfleld (Natasha 
Lyonne) lucrează la 
găsirea unei soluții finale 

la problema vampirilor, 
Nightstalkers lansează o 
serie dură de bătălii 
împotriva grupului lui

Dracula format din morți 
vii, conduși de puternicul 
vampir Danica Tabs (Park
er Posey) și acoliții aces
teia cu colți, Asher (Cal
lum Keith Rennie) și Grim- 
wood (Itiptâtorul profe
sionist WWE, Triple H).

• .Supreme Gub’, din 

Deva, B-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic între orele 9.00- 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, aer 
condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea 

și satisfacție deplină. Re
zervări: 0254/221220. 
e „Aristocrat"- club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr.42, și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382
• „Tip «Bffi - Restaurant
Orăștie. Program artistic: 
Matți-Durhinică la ora 

20.00, cu formația ACTIV 
ce prezintă muzică de 
toate genurile. ___________

• Xsm- 
Grense", Deva, Aleea 

Transilvaniei, rir.7/23, șl 
Deva, str. Horea, bl .4 
parter. 37 sortimente de 
pizza pe vatră, tortelinii, 
salate, desert. Orar: Zilnic: 
9.00-21.00, Duminică: 
12.00 - 21.00. Livrare la 
domiciliu cu transport 
gratuit. Comenzi: tel, 
215555.- Pizza Super 
Grand: 95.000 iei;- Torte
linii cu carne: 54.006 lei.

Twnsm
Pârlhij;' Condiții. Tempi 

a tur a: -1 grad C, strat J 
de zăpadă: 140 cm. ! 
Acces. Din Petroșani, pil 

DN 66, se face la stângi 
pe Str. Cloșca, apoi Zor 
rilor șl Grai. Vasile Milei 
și de aici încă aproape ! 
km până la telescaun. ■ 
partea de nord-vest a I 

Munților Parâng se află) 
cabane, refugiul Salva- j 

mont, 5 pârtii de schi și 
teleferic. Posibilitățile dl 

cazare sunt numeroasei 
la cabane, vile și la parș 
ticulari. Prețurile sunt ! 

rezonabile.
Straja: Condiții: Tempe-s 
ratura: -2 grade C, straf 
de zăpadă: 120 cm.
Acces. Cu auto pe DN I 
până în Petroșani și de ’ 
aici la Lupeni. Din Lupei 
în Straja se urcă cu r 
telescaunul. Cu trenul J 

ruta Timișoara-Craiova,] 
până în gara Lupeni. E: 
situată la o altitudine < 
1445 m, aici fiind ame 
jate 5 pârtii de schi, 
fiecare cu instalații de 
transport pe cablu 
(teleschi). Unele dintre 
aceste pârtii au instala 
de nocturnă și tunuri < 
zăpadă artificială. Exiși 
centre de închiriere de 

echipament sportiv.



Energie electrici:
' Surt urograraate întreruperi tn furnizarea energiei elec-

’ tricci
I 09,00-15.00 Deva. Str, Zarandujui, bl, P6

' ■ ■■
• Gw:
’ Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

M:
} Sar» programate întreruperi ta furnizarea apei ta Deva:
; 08.00-1 S.00 8d. 22 Decembrie, bl. 12A ona înaltă

Soluția fotogramei din 
numărul precedent:
T - l - G - V - HAR
MALAIE - CANTARET - 
RUG - EST -

VALVA - EGAL -
- OCA - ALCOV - ILA
- GAIE - OBADA - EG
- L - PLINA - IEZI

fără sletoți prea mult 
rilalț membri al fami-

aumperap; Ociriscapsă-lderanjați

noăcati jm o&titttL Motivul 
dv. Influența nigre.* pnei

Nțr.Rwpiraț) adânc, 

<WCWQtU gur<;

, Nu doriți si vl »♦ mal spunâ: HĂf* dai, aset»!". Vreți 
ș( un program iajw, fără complica# Prietenii du se 
amuză-pe teama acestor afirmații teribiliste?^ .

gi JWrfWJfCv .. ......;___ ________ ______
AJ! putea câștiga sau pnmi oara. spnTfcjl ifmpM ftju-

F.il WIWIMl Q€‘ HHB W Vo -
5' ik,' ■ ’ ; >. • /

fwâfod asteade'dGHăiăpili'binesă”nu luațicudv 
prea mulțl banl. Exista pericolul sil cheltuiți excesiv, 
s*^.pierdeți sau să- vttle'ftM^

discordiei ap

PRO TV ANTENA 1 ACASĂ
: 7D0JumM TVR. Sport.
ii Meteo
i 7:45 Aganfia 2 flW un sfert 
10:10 OmeeposN 
Î14» Portul miracoieior 
124» Garantat 100% 
13:00 Spectacolul luni 
1330 Desene animate 
U-00 Jurnal TVR 
1430 Teleshopping 
154»TribuM paradelor par

lamentare 
RomMa poMcl 
Siți tu dragoste 

GKcomedte romantică, 
SUA 2001) Cu: Hector 
Elizondo, Elizabeth 
Pe’a 
Paul

4
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74» țtlrih ProTv Ce se- »
ntâmplă, doctore 7 >

9:10 Onu care adura cartoe * 
9:15 TMr >1 naMfUt. Cu: ■ 
BEricBraeden 

10:15 Doctorul de sullrte 
11:45 21mbetotaN) pastilă < 
12.15 La Bloc !
134» Știrile Pro TV 
1330 De tisul lumH 
144» Triunghiul morfii

13 Partea I (dramă, Rom- 
J nla, 1996) Cu: Sergiu '

Nioolaescu, Ulrica Gola, 
Emest Maftel, Maia ,
Morgenstern, Eusebhi 
Ștefănescu, George 
Alexandru, Valentin ' 
Teodosiu. Realizat cu 
un buget Impresionant ] 
pentru o producție 
românească, “Triunghi- j 
ul morții" reconstituie 
dramaticele momente 
de laMărăsaști, 
Mărăștl sl Otatz din 
anul 1918.

164» Tânăr si mlnifdt 
17.4» Știrile ProTV 
17:45 Too Cu Teo Trandafir 
194» Știrile ProTv. Sport.

Ami mortaH III
MăRacțlune, SUA 1992) 

Cu; Mel Gibson, Danny 
Wqj-Don nJOc rCSCIj iscrie 

Această nouă 
me a celebrei comedii 

:W‘ă “Armă mortală' 1î 

. >»,, aduce An nou împre
ună pe Riggs (Mel Gib
son) $i Murtaugh (Dan- 
y Glover) cei doi pop- 
ari po Bfiști din Los 

Angeles.

Michael Rooker, Casper 
Van Dien, Sarah Ann 
Schultz, Nik Allen

Uwi, T*-t—L.4_ □Eewan, jerry innate, 
1180 Armă n

MzHtodu

« 
I
I
i
I

f

ia
t

!

630 In gun preral 
74» OtMMrtor Sport Cu:

Sanda Nicola }
84» Canalul ctofM 

104»taguraprwel ,
114» Concurs htoracttv 
124»Horaile
13:00 Observator 
13:45 HI pa raag|tol (come- >

Q die, SUA 1992) Cu: |
John Ritter, Pam Daw- ' 
ber, Jeffrey Jones. Roy ! 
Helen Knable au prob- ; 
lame. Roy a devenit un 
telespectator tarălt și ;
Helen detestă acest ,<
lucra.

16d»0bMreetor 
16s45 Vhrere- A trib cu pol*

B une (Italia, 2002). Cu: 
Edoafdo Costa, Gforglo i 
Ginex, Edoardo Vata, | 
GluAtta SAtortaL Loren- ;

1 f
l
I

; 17:55 Vremea de acraa 
i 18:10 Gttarm. Cu: Saul 
J BLIsazo, Dolores Heredli 
; 19:15 Ta wl învăță 
7 Bsăhjbeili

zo Clompl, Donatella

1745 9595-Ta W «al 
fed

18:55 Sport Meteo
19X0 Obawwtor. Sport 

Meteo. Cu: Alessandra 
Stolcascu

54» PoregM atMbato 
(reluare)

530 Iubim mea, pătatul 
□ (reluare)

730 rwmwgaffa
BArtMtoM 

8:15 Te voitavtfa să
Bl' ” 

9:15 
11:15 
1M5 
13:15 
14:15 PWcaeătafcă. Cu:

B Mariane Favela, Marip 
Clmarro, Carolina 
Triera, Sergio Catalan, 

na Lopez, Jullo 
Alcazar, liana 
Rodriguez 

1530 liHrea m, picatul
B (reluare) 

1730 Povestiri adevărate- 
emWune cu povești 
rade despre vlafă, 
prezentată de Lucian 
Vidra

1

PRIMA TV

XttȘ Adortaaidfoifle 
a™ (comedie romantică,

;SUA 1994) Cu: 
ulii oberts, Nick 

Nolte, Robert Loggia, 
' Olympia Dukakis, Saul 

■, Rublnek. Peter Brackett 
> ,și Sabrina Peterson 

unt doi ziariști de la 
. doua ziare rivale din 

‘ Y Chicago. 

2» O lume pierdută- 
. .Jmedc Park II (SF, 

SUA 1997) Cu: Jeff 
/. Goldblum,Julianne 
■ ‘.Moore, Pete Postleth- 

. waite, Vince Vaughn, 
Richard Attenborough.

. ‘, Au trecut patru anl de 
la încercarea nereușită 

,1 Wde a crea un parc popu- 
>.. lat cu dinozauri pe I 
Ofta Nublar.

f

I
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I

I

!
I

ju padopol, Dana 
Ev. reni' Blanca 
Yeagu, Iurte Darie, 

.Anca Pandrea, Vlad 
r Jdescu, Torn Vasitescu,-î

lg|f;.Dan Bordelanu, Carmen 
V w oanaGIngh- 

Jnă, Adeli 
Oliver 1'oderițî, Cristina 

iartos, 
Maria Moldovan, 

Strunilă

i

» 
t

i

l

i

i

I

Cu: Norids Batis
ta, Juan Pablo Raba, 

Hilda Abrahamz, 
Don Mazzone, Sadl 

. Marin, Ludano D'A- 
xlro, risdCara- 

'bal, Gustave ■ odriguez, 
^jiyre Ale|andra

84» T
830 CaZAR if Tipar 
90ORM(rriuarț.

10»0TonometulDP2. Emisi
une de divertisment cu 
Știri din lumea muzicală, 
Invitați ta platou, dedi
cații fi mesaje ta direct 
prinSMS

1130 CM mtau» da culturii 
11:45 Munl
1140 EURO Dtaeor 
12«»NMfiEM(2 

Magazin tafarmatfv 
1331 *ăh 

1*00 Desene mMn
Oritoral 

I 143( fopMfcr 
; 15:00 Impraunln Empe

"r-.* —1MKRZln IfiMHvuiK 
164» Uc||a de privit 
1630 CM mtautt de cuiturt 
1ft45 Jurnalul TVR. Sport 
17S0 Săratfrmă, p&l 

17155 Eu» Dispecer 
IU» Jurnalul Euronmw pan- 

tra România
18:15 CM minute de aritură 
1890Auto dub 
19»0 So0a M Lorenzo

Dragul di Raymond 

In Jara ir WI» 
NBA Action 
Jurnalul TVR 
ăjmelul Euronews nen-

Inla 
'MMI.
Mitkă .Popescu 
haiducilor — 

iamna Aurelia Dobre 
omuna Moțâțel, 

VgRiudetul Doț, a fost 

nrărtatătamal multe 
«ănduri de hofl. 1 s-au 

„țKfurat păsările, I s-a dat 
wțffoc te casă. Așteaptă ta 

™ Cnui. i poVtia să- 
jS'Bjl focă datoria sl să 
' prindă hotH care fară ca 

oe vremea haiducilor. 
Reporter Marian Marin. 
Umbrele tttunericulul 
AltomeMTV 
Dragul de Raymond 
Jurnalul Euronews pan*

UBA Aden

I 
i
I
i 
l

,r 
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I

74»Talaahopping
730 Levtatza 

prealntl 
735jportcu

R a snt 
14» Teieehopping 
830 Sunaat Baaot 
930 Dragortail putere 

10»0 Kerffy Stow 
1035 dip Art 
11:00 Monica

Prezintă Monoca Pulu 
124» Sport,

dM Io vedetă 
1231 ig
1235 Bani la greu 
1330 TaMwpplng 
1495 Smart

BBaodt
1595 Dragoeto |l

Bputore
15d»Cameia 

da rib 

1830 A două lamă (come- 
fl die, SUA 2002) 

ISSOKendtpSiow 
184» Focus.

Sport Metso. 
naTopaacu

194» Monia. Prezintă Moni
ca Pulu.

!

[3 (Dramă, SUA 2002) '
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■ Dobânzi mai mari. Dobânda pentru 
sumele datorate și neachitate la bugetul
statului de câtre agenții economici va crește 
cu 10%, dacă parlamentul va aproba modifi- 
cărife propuse pentru Codul de procedură 
fiscală Penalitățile de întârziere ar urma să 
fie majorate șl ete, de la 0,5% la 0,6%/lună. 
(C.P)

• Disponibilizări. Din 15 aprilie, 1.000 de 
mineri vor fi disponibilizati, urmând ca după 
1 iulie, într-o a doua etapă, alte 200 de per
soane să părăsească sistemul. Ortacii care 
urmează să fie disponibilizați beneficiază de 
150 de milioane de lei, bani prevăzuți în 
bugetul CNH, la care se adaugă două salarii 
medii pe ramură, precum și un avantajos 
pachet de măsuri active. (I.J.)

Compensate 
pentru săraci

Deva (I.J.) - Funcționarea
perfectă din sistemul de com
pensare a medicamentele din

județul Hune
doara riscă să 
fie distrusă. 
Aceasta pentru 
că numărul 
medicamente-

C-tin Cărăuș lor compensate 
se va subția 

simțitor cu peste 50 de 
medicamente mai puține 
decât in listele trecute.

Adio, opoziție 
■NI de salon!

Iha JuRcont______
Im jure»

Ies deja zilnic în stradă. Codul de alertă 
are un nume, tot de Cod: al Muncii. Pu
terea, instalată cu surle și trâmbițe după 

alegeri, dă cu nasul pentru prima dată și de 
partea rea a guvernării. La fel și sindicatele, 
care se află pentru prima dată cu adevărat în 

opoziție.

Previzibilă, disputa dintre sindicate și 
guvern lasă loc doar afacerilor. Cei 
săraci, Dumnezeu cu mila! Modificat integral, 

Codul Muncii nu mai este pentru cei mulți. 
Susținătorii săracilor, sindicatele, sunt lovite 
în amorul propriu. Negocierile lor păreau 
„conflicte de salon" și erau acuzați de o 
adevărată dictatură sindicală. Din decembrie, 
nimic nu se mai negociază. Liderii lor au 
ocupat în Parlament câteva locuri: destul 
pentru a fi invitați să semneze un acord 
politic, puțin pentru guvernare.

f

„Acces la medicamentele 
compensate și gratuite vor 
avea dour persoanele cu ve
nituri lunare sub aproximativ 
patru milioane Iei.

Este singura protecție 
socială pe care ne-o „oferă” 
noul Guvern”, precizează 
Constantin Cărăuș, președin
tele Colegiului Farmaciștilor 
Hunedoara.

Potrivit sursei citate, cauza 
acestei măsuri radicale in sis
tem se datorează în mare 
parte gestionării defectuoase 
a fondurilor la București. 
„Județul Hunedoara va avea 
de suferit de pe urma unui 
management defectuos, pen
tru că la noi nu a existat, în 
patru ani, nici o situație de 
criză în sistemul compen
satelor și gratuitelor”, mai 
spune Cărăuș.

materialelor de construcții, 
echipamentelor pentru con-

■ Un număr de 75 de 
firme din construcții se 
reunesc la COMFORT 
CONSTRUCT 2005.
Clara PAs

strucții, tftnplăriei PVC și de 
aluminiu. „Vor fi prezentate 
materiale pentru decorațiuni 
interioare, confecții metalice, 
materiale hidro/leno/țer- 
moizolante, lambriuri, podele

A zi, cuvântul sindicatelor na mat are .
/ tecdu nici în Parlament, nici în minis

tere și nici măcar nu li se deschide o ușă la 
Guvern. La Cotroceni, „președintele tuturor 
românilor" este omul pe care nici un sindicat 
nu l-a înfrânt. Vacanța sindicală s-a terminat. 
Cu alte cuvinte, se trece, de la salon, direct 
la dat cu pumnul în masă!

Deva - Cea de-a Xl-a ediție 
a acestui târg specializat se 
va desfășura săptămâna 
viitoare la Arad, in perioada 
17-20 martie. în acest an vor 
fi prezente firme prestigioase 
din țară și străinătate. 
Firmele expozante, care au 
confirmat participarea, sunt 
producători, importatori și 
distribuitori' din reniul

11. DECEBAL 205 +7,89

Societatea Preț vanape

1. SUrrtER’" ...W® . *SJLȘ .
oprit

8.. ■» . - • 8 KW- -0,70
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laminate și pavaje. Adică tot 
ce este necesar pentru con
strucția și amenajarea unei 
locuințe moderne. Vor fi 
expunse, printre altele, sis
teme solare de încălzire, 
echipamente și accesorii pei. 
tru piscine și sisteme pentru 
construcția de hale. Pe toată 
durata târgului, vizitatorii de 
specialitate vor avea posibili
tatea exploatării unor noi 
oportunități de afaceri”, a 
declarat Călin Pogăciaș, direc
torul CCI Hunedoara. Pro
gramul oferit de organizatori 
va include prezentări de pro
duse în domeniul sistemelor 
de învelitori pentru acoperiș.

Flori „de gheață"
Deva (C.P.) - Gerul 

puternic din această 
iarnă a „înghețat” cifra 
de afaceri a celor care se 
ocupă cu vânzarea de 
flori „Am cheltuit foarte 
mulți bani pentru a mă 
aproviziona cu flori din 
import. Frigul din ulti
mele două luni mi-a dat 
însă peste cap afacerea. 
Era suficient să țin 
buchetele de flori o oră- 
două afară că înghețau, 
iar oamenii nu ți le 
cumpără în starea asta. 
Noroc cu vânzările din 1 
și 8 martie”, spunea o 
comerciantă din Deva.

Cursul de ă al Băncii Naționale a Romanței in data de 11 martie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 36.110 26.930 51.905 23.325 148;

LMoljiliiir practicat de băncile din Deva in io Wrii'OQOS’ & ..
HriUta euro dolar liră sterlină franc elvețian fQtint

C V c V C V C ■■ V
BancPost 35.800 36.400 26.600 27.200 51.200 52.400 22.800 23.800 145 155
BRD 35.600 36.600 26.440 27.350 50.930 52.790 22.860 23.750 140 153
Banca TransiN. 35.700 36.300 26.600 27.150 51.323 52.173 23.055 23.480 145 150
Raiffeisen Bank 35.400 36.200 26.400 27.300 51.100 52.400 22.740 23.400 137 154

■z. t... 7s
Star Exchange 35.600 36.400 26.400 27.300 51.000 52.300 22.870 23.530 137 154

Avem cea mai
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• Flagrant. Cinci indivizi din Hunedoara au 
fost prinși de polițiști Imediat după ce au 
furat din incinta SC „Mittal Stell” SA Hune
doara două motoare electrice și mai multe 
carcase metalice cu contactori folosiți ia ma
carale. Ne referim la Constantin C., loan S„ 
Eugenia O., Eugenia C<, și Cristian £. (V.N.)
• Biciclist accidentat. Ea Gelmar, Mihai 
M., din Geoagiu, care se deplasa seara pe o 
bicicletă și conducea o alta, ambele neechi
pate corespunzător, a fost accidentat de ma
șina condusă de Sabina M., din Cugir. (V.N.)

Ștrandul Deva
■ Ștrandul municipal

Incultura lui Vanghelie, „catindatul" PSD la 
Primăria Bucureștilor, a devenit proverbială.

din Deva are datorii 
către Apa Prod de 700 
de milioane de lei

Dahiel I. Iancu_____________ .
dan M. 1M eu g Inform med la jo

Deva - Problema transmi
terii în folosință gratuită a 
Ștrandului municipal către 
Serviciul public de întreținere 
și gospodărire municipală, a 
suscitat cele mai aprinse dis
cuții în ședința extraordinară 
a Consiliului Local, desfășu
rată ieri. Deși comisia juridi
că a CL nu a avizat proiectul

Astăzi, dificultatea cu care acesta reușește să 
„așeze" unul lângă altul 10 cuvinte pentru a 
forma o propoziție nu mai miră pe nimeni. 
Marian a devenit pur șl simplu primarul „care 
este”. O persoană care, ori de câte ori are o- 
cazia, se trage de șireturi cu limba română, 
spre deliciul asistenței venite să-l asculte. Cul
mea e că un astfel de personaj este tocmai 
primar. Și nu fa Cucuieții din Deal. Ci tocmai în 
buricul târgului unui stat numit România. 
Insă surpriza cea mare a venit mai ieri, când 
am aflat că doi dintre contracandidat» prima
rului „care este" au avut, cu mici diferențe, a- 
ceeași tragere de inimă când a venit vorba de 
învățat. Astfel, Videanu și inspectorul Piedone 
nu au reușit, în cei patru ani de liceu, să 
obțină o medie peste șase. La nici o materie!
De aceea, nu mă mai miră dezacordurile între 
subiect și predicat ale vicepremierului Videanu 
și nici modul execrabil în care Piedone se com
porta prin piețe. Pentru că pur și simplu nu ai 
ce să ceri de ia o persoană care a ținut o car
te în mână cfoăr atunci când a șters-o de praf.

Emanciparea tine
rilor își spune 
cuvântul și în acest 

domeniu. Educația, cu 
toate aspectele ei, are 
punctul de plecare 
familia. Ea este celula 
de bază a societății și 
trebuie să colaboreze 
cu școala în 
pregătirea tinerilor 
pentru viață.
Cristiana, 
Deva 

de hotărâre, el a fost votat în 
cele din. urmă.
Apă neplătită din 2000

Problema ridicată de con
silierul Ioan David se referea 
la faptul că din anul 2000 și 
până în prezent, indiferent de 
societatea care a administrat 
ștrandul, apa utilizată nu a 
fost plătită, ajungându-se la 
datorii de aproximativ 700 de 
milioane de lei, și chiar la un 
litigiu între defunctul LOGA- 
TO și răposata APASERV. 
David a solicitat chiar amâ
narea votării proiectului de 
hotărâre până când nu va fi 
prezentată o situație clară și

Nu cred că se poate 
generaliza dar, 
oricum, Ministerul 

Educației ar trebui să 
introducă cursurile de 
educație sexuală ca o 
disciplină obligatorie 
în școală. Elevii tre
buie pregătiți pentru 
viață, cu toate 
aspectele pe care le 
implică ea.
Danele Feier, 
Deva

plin cu 
o soluție acceptabilă. Repre
zentanții serviciului care au 
administrat (și vor adminis- 
teș ș! W continuare) ștrandul , 
au declarat că toate beneficii
le de anul trecut au fost folo
site pentru modernizarea ba
zei și pentru plata utilităților 
curente, neputându-se achita 
prea mult din datorii. însă in
fluența decisivă a avut-o pri
marul Mircia Muntean, care 
în intervenția sa a declarat că 
„datoriile reprezinți pu totul 
altceva, nu are nimic de-a fa
ce cu cesionarea gratuită”, 
propunând aprobare hotă
rârii și eșalonarea datoriilor. 
Iar hotărârea a fost votată.

♦' Prefectura JudețtM Hunedoara:
Cristian VMdu. prefect 11,00-14.00

ita an program de aucRențe

• Comandamentul de jandarmi tudețean:
Nu a» *gr.ain de audiențe ■ ■__________________________

• PHMâria Municipiului Deva:
Laura Sârbu. secretar 08.00-10 00

• Primăria Municipiului Hunedoara:
■Nkoiae Schiau, primar________ începând cu ora 09.00

• Pulpa Mumdpiuiul Hunedoara:
'MMar EostefCoza'c, adjunctul șefutei Poliției Mmta- 
piutui Hunedoara_________________________ ,4.00-16.00

Localitate Adresă Mawwia Nr.locDenumire soctetete
orAștieASOCIAȚIA RENAITRE educatoare

CRISTINA STIL SRL

CONSTRUCT SRL DEVA

IR IMPEX CONSWfT

corrfacțfoner-asambior articole din textile

ROXI WOOD SYSTEMS
AZUR SERVALIM Sft
BICORITEX SRL

faianțat

fasonator cherestea

electromecanic reparator obiecte de uz casnic 1

. '.Ww ■ 1
10

DECE8AL, 109

.......... _ P-ȚA VICTORIEI _

ORĂȘTIE LUNCjl, 1 .

ORĂȘTIE MUREȘUL

PETROȘANI A. IANCU, 10/30

HUNEDOARA
fiWffMda „InerjJClfiM'fTI*, non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©— 717659. 
Armada eSrwn Lfne’, non-stopî bH. 

Republicii, nr. 8.©** 748199.
Farmacia .Amica", str. George Enes- 

cu, nr. 7. ©-» 713045.

DEVA
Farmacia .SansINu', non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.

• Poliția MunWptului Petroșani:
Comisar-jef Dictai Babeț. adjunctei^WuriPolițW Mum- 

ciplulu. Petroșani ■^e^m.06-12.00

Farmacia nr.1 „Remedia*, non-stop.
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488. ____
Farmacia »Tacoml - Humantai II’, 

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia .Oros’, sâmbăta, orele
8-20 duminică, orele 8-14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ©-♦ 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Wați", non-stop, str..
Avram Iancu, nr. 5
BRAD
Farmacia .Remedia’, sâmbătă și 
duminică, orele 9 - 13, str. Avram 
Iancu, nr. 48. ©-» 612887.

Policlinice Stomstologta Den; str. M. 
Koqălniceanu, zilnic 8-20__________
Cabinet medical indMdual fTOMATO, 
dr, Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-» 731509. 
Cabinet Stomatologic, dr, CNț Matei, 
dr, CridUMl AcUnowElana Hune
doara, str. Avrahi Iancu, nr. 9. ©-» 

0744-556016. ______
Cabinet Chirurgie marilo-ficuii, dr. 
Zutaracz Rteherd, Hunedoara, Piața 

Eliberării,, nr. 5. ©-* 717686. 
QHfirtir. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

T

IACUVÂțgJg. ȘI CÂȘTIGI ÎN FIECARE VINERI!
Ediția de VINERI a cotidianului Cuvântul Uber îți pregătește im week-end de-mihoane: 
AFLĂ CUM POȚI CÂȘTIGA:
• Decupează și completează talonul de copcurg publicat VINERI în ziar.
• Depune plicul ta urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbăta, duminică 
și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.
• Roți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc marți, 15 martie 2005, la sediul redacției
Cuvântul liber. 1
• Numele câștigătorilor vor fi publicate ta paginile ediției de miercuri, 16 martie a.c.

• 3 Șjteniix
1.000.000 tei (100 tei noi)

TALON DE CONCURS -11 martie 2005
Nume ......___ - aX- H • • • • ■ ■ •• • ■ ■ •
Prenume........... . . ... . ... ... .
Adresa...................  . .
Telefon ....... .»..... ...... . .... . . ...

i'T.M’

Informații suplimentare se 
pot obține lai telefon 

0254-211.275.



J tobleme și

ClPRIAN MARINUț

Cristian Stăncuța, noul jucător al FC CIP, a debutat cu dreptul la 
echipa națională, înscriind un gol superb din lovitură liberă.

finala turneului, în care tri
colorii au învins Franța cu 3-

lor 17 gimnaste, consilierii au 
aprobat alocarea sumei de 60 
de milioane de lei. între gim
nastele pentru care s-a cerut 
acest sprijin se află două din
tre campioanele europene Ia 
junioare la CE 2004 de la 
Amsterdam de Ia care se 
speră că vor fi în echipă 
senioare la Mondialul din 
2006 și la Olimpiada din 2008. 
Banii vor fi folosiți în scopul 
achiziționării a patru televi
zoare, patru frigidere și cinci 
comode.

Deva - Componenții FC 
CIP Deva, Cristian Stăncuța, 
Gabriel Molomfălean și 
Tiberiu Măgureanu au făctit 
o figură frumoasă în cadrul 
turneului de pregătire pe care 
echipa națională de futsal a 
României l-a efectuat în 
Franța. Toți cei trei deveni au 
avut evoluții apreciate, dar 
cel care s-a remarcat în mod 
special a fost debutantul sub 
culorile naționalei, Cristian 
Stăncuța. Jucătorul adus în 
această iarnă de la Senic 
Craiova a marcat un gol 
superb pentru echipa 
pregătită de Zoltan Jakab în

echipei țârii organizatoare au 
fost înscrise de Robert Matei, 
Robert Lupu și Cristian 
Stăncuță. Finlanda, echipă 
învinsă de România în prima 
zi cu 2-1, a câștigat cu-5-4 
finala mică a turneului dis
putată în compania Angliei.

Deva (C.M.) - CS „Cetate” 
Deva a solicitat Consiliului 
Local sprijin financiar pentru 
asigurarea unor condiții op
time de cazare celor 17 gim
naste și șase antrenori ai lo
tului olimpic de gimnastică.

Ținând cont de valoarea și 
perspectivele lotului care se 
pregătește la Deva și de pro
tocolul încheiat de clubul 
devean cu FR Gimnastică 
ptln care acesta se obligă să 
asigure Condiții optime de 
cazare, masă și pregătire ce-

cadrul CSS Deva, unde este 
pregătită de Radu Steopan. 
Bronzul obținut la Oradea 
confirmă o dată în plus val
oarea sportivei de la CSS 
Deva, club care asigură con
diții excelente de pregătire, 
grație eforturilor directorului 
Partenie Matei. Deveanca e 
multiplă medaliată în cadrul 
campionatelor naționale de 
juniori și va mai participa în 
acest an la Campionatul Na
țional de senioare și la un 
turneu internațional care se

antrenorilor e totuși cale 
lungă”, a afirmat tehnicianul. 
Behi a adăugat că atunci când 
a pregătit-o pe Oana Petro
vschi a fost nevoit să își mod
eleze metodele de antrena
ment după temperamentul ei. 
„Oana a fost o gimnastă 
atipică, iar când nu voia să se 
antreneze nu o făcea. -Q. 
printre puținele sportive căre 
îșî permiteau să facă asta”, a 
relatat Belu.
I-a dat 3000 de euro

Octavian Belu i-a restituit 
Oanei Petrovschi - potrivit 
unor acte depuse, ieri, la 
dosar - suma de 3.000 de euro 
pe care a fost acuzat că ar fi 
pretins-o de la sportivă. Avo
catul lui Belu a depus un 
înscris sub semnătură privată 
privind restituirea banilor. 
Avocata Oanei a depus un 
document ce atestă că fosta 
gimnastă a ridicat banii. 
Instanța a luat în discuție 
pierderea dreptului. Oanei

Ai Jtrii și observatorii etapei a 16-a, de 
âmbătă, 12 martie

c: . .....
Jiul Petroșani - Gaz Metan Media;
Arbitri: Anton Heleșteanu1 (lași) - Flavius Damaschin 
țUirf^lara), Traian Marchiș (Baia Mare).
Observator: Petre Mahedințu (Timișoara).
Universitatea Cluj - CS Deva
Arbitri: Clprian Danșa - Dorin Mudura, Carmen Neagu 
(toți oradea).
Observator loan Igna (Timișoara).________  !

UTA Arad - Unirea Dej
Arbitri: Teodor Crăciunescu (Rm. Vâlcea) - Lorant Szan- 
to (Tg. Mureș), loan Onicaș (Zalău).
Observator: Nicolae Pantea (București).___________________
Oașul Negrești - Olimpia Satu Mare
Arbitri: Nicolae Bordean,(Sibiu) - Gabriel Barjac (Zalău), 
iulian Szekely (Zalău).
Observator: Dan Jiga (Bistrița Nâsâud).___________________
Armătura Zalău - Tricotaje Iheu
Arbitri: Gabriel Mocean (Câmpia Turzli) - Gero Szabo 
(Cluj), Horia Bocbiș (Dej).
Observator: Iosif Olah CSf. Gheorghe). .________________
I.S.-Cîfflpia Turzii - ACU Arad
Arbitri: Mihai lanovschi (Pitești) - Benone Săvulescu 
(Pitești), Sorin Cala (Timișoara).
Observator: loart Mărginean (Alba lulia)._________________
liberty Oradea - FC Bihor
Arbitri: Viorel Sandu (București) - Mirai Alborj (Cluj), Cor
nel Avram (Timișoara).
Observator: Valeriu loniță (Timișoara).____________________
Partlda Corvinul Hunedoara - Unirea Sînnicolaul Mare 

nh«e va disputa deoarece echipa gazdă a fost exclusă 
Un .campionat.

■' WWRA» ... :

• Bilbao renunță la Zenga. Jose 
Mendilibar, antrenorul formației Elche din 

revizia secundă spaniolă, este favorit pentru 
Reluarea conducerii tehnice a formației Ath
letic Bilbao, deși pe lista posibililor antrenori 
efa și italianul Zenga. Mendilibar ar urma să- 
I înlocuiască pe actualul tehnician al grupării

|din Bilbao, Ernesto Valverde. (C.M.) '

. • Revine Stoica. Mijlocașul echipei Siena, 
“Alin Stoica, s-a antrenat normal, ieri, și ar

îDpiuyrid, udrc va dvcd lut, uuniiiucd, in 
alplasare, în etapa a XXVIII-a din Seria A. 
Stoica a suferit o întindere la bicepsul femu
ral stâng, care l-a ținut trei săptămâni 
departe de teren. (C.M.)

București - Fostul antre
nor coordonator al lotului 
olimpic feminin de gimnas
tică, Octavian Belu, a declarat 
că decizia procurorilor de 
neîncepere a urmăririi penale 
este o veste bună, dar nu se 
poate întoarce la Iot până nu 
se încheie procesul civil cu 
Oana Petrovschi. „E o veste 
bună. Am fost tulburat de 
această autosesizare a Par
chetului, încât acum nici nu 
mai știu să mă bucur”, a 
declarat Belu. întrebat dacă 
decizia procurorilor va influ
ența In vreun fel procesul cu 
Oana Petrovschi, Belu a 
răspuns: „Nu cred. Simt două 
lucruri diferite care se judecă

■ Internaționalii deveni 
s-au remarcat, dar s-au 
ales și cu accidentări la 
echipa națională. Execuție superbă

„La 2-1 pentru gazde, Stăn
cuța a executat excelent o 
lovitură liberă, șutând direct 
în vinclu și cucerind chiar și 
aplauzele spectatorilor fran
cezi. Chiar dacă arbitrajul a 
fost clar favorabil “cocoșilor”, 
egalarea obținută de Stăncuța 
le-a dat aripi tricolorilor care 
în cele din urmă au învins cu 
3-2. Din păcate, Stăncuța s-a 
accidentat la genunchi, ace
eași soartă având-o și Mo
lomfălean, accidentat la glez
nă. Cei trei vor sosi la Deva 
azi și în funcție de gravitatea 
accidentării se vor antrena 
sau nu. Oricum, Molomfă
lean, Al - Ioanii și Stăncuța 
nu vor juca în partida de 
duminică cu FM Constanța 
pentru că au trei cartonașe

.......................... -V
poate. Nu am obligat-o și nici 
nu aveam cum să o fac. 
înțeleg frustrarea pe care o 
simte un sportiv care nu a 
atins vârful performanței, dar 
de aici până la învinuirea

petrovschi de a efectua exper
tiza medico-legală privind 
starea sa de sănătate, precum 
și posibilitatea de încheiere 
a procesului pe cale amiabilă. 
Avocata Oanei Petrovschi nu 
a putut prezenta raportul de 
expertiză, motivând că legiștii 
nu l-au finalizat. Drept 

fîgffu ițrniare^ inș^smța a hotărât să 
teimită o nouă adresă Insti
tutului Național de Medicină 
Legală „Mina Minovici”, pen
tru ca expertiza să fie efectu
ată.
Posibilă înțelegere

în ce privește posibilitatea 
încheierii procesului pe cale 
amiabilă, avocata Oanei 
Petrovschi a susținut că ea și 
clienta sa au fost contactate 
de președintele ARDAF, dar 
că până acum nu s-au final
izat termenii acestei tran
zacții. Avocata susține că 
Oana dorește în continuare 
încheierea procesului pe cale 
amiabilă.

galbene și riscă să fie sus
pendați pentru prima etapă 
din play-off dacă mai primesc 
unul”, preciza Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP.

Golurile selecționatei antre
nate de Zoltan Jakab și Nelu 
Stancea în finală în fața
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Poate obține Bayem trofeul?• Cârnați. Cotidianul Bild îi numește „Wer- 
der-cârnați" pe fotbaliștii echipei Werder 
Bremen, care au fost eliminați din Liga Cam
pionilor, după ce au pierdut, miercuri, scor 
2 - 7, în deplasare, meciul retur cu formația 
Olympiques Lyon, din optimile competiției.(MF)

I

600 de dolari pentru victorie
Alba-Iulia (MF) - Conducerea clubului din 

Alba-Iulia le-a promis jucătorilor prime de 
600 de dolari pentru victoria în meciul cu 
Sportul, programat, duminică, de la ora 14, 
în cadrul primei etape a returului Diviziei 
A. „Ne așteaptă un meci greu, mai ales că 
bucureștenii alcătuiesc o echipă bună și 
sunt capabili oricând de surprize. Dacă ne 
mobilizăm exemplar, atât jucătorii, cât și 
antrenorii, va fi imposibil să nu câștigăm. 
Un debut cu dreptul este foarte important 
pentru noi și sunt convins că beneficiind 
și de ajutorul publicului vom păstra toate 
punctele”, a afirmat președintele Viorel Mă- 
lușel, care a precizat că prima de 600 de 
dolari va fi achitată în vestiar, imediat după 
meci. Oficialul grupării din Alba-Iulia a pre
cizat că e6te foarte puțin probabil ca jucă
torii sârbi Nenad Pavlovici și Petar Bazici să 
evolueze în meciul cu Sportul. „Deși am 
făcut demersurile necesare obținerii cărții 
verzi pentru cei doi fotbaliști sârbi, există 
șanse minime ca aceștia să fie folosiți în 
meciul de duminică”, a explicat Mălușel.

■ Succesul din optimile 
Ligii Campionilor din fa
ța lui Arsenal l-a făcut 
pe Magath să viseze.

Munchen (MF) - Tehnicia
nul Felix Magath a declarat 
că echipa sa, Bayern Mun
chen, poate câștiga Liga Cam
pionilor, după ce a eliminat 
formația Arsenal Londra, în 
optimile de finală ale compe
tiției, informează AFP. ,,O 
echipă care învinge pe Arse
nal poate bate pe oricine în 
Europa. Putem câștiga Liga1 
Campionilor. Trebuie să ve
dem cu cine vom juca în sfer
turi. Câteva nume mari au că
zut deja, iar noi suntem într-o 
situație destul de favorabilă. 
Am dorit să-i împiedicăm pe 
cei de la Arsenal să pună pre
siune asupra noastră și de 
aceea l-am utilizat pe Deisler. 
Am deținut controlul asupra

i n fîl r. Biicie ierane 
la Macedonia 
România

Skopfje (MF) - Prețul 
unui bilet la peluză la 
partida dintre reprezen
tativele Macedoniei și 
României, care va avea 
loc pe 30 martie, ia ora 
20, pe City Stadium din 
Skopje, în cadrul 
liminariilor CM 2006 
este de 50 de denati, 
aproximativ 0,8 euro, 
informează site-ul Fede
rației Macedonene de 
Fotbal. Un tichet la tri
buna a doua costă 100 de 
denari (1,6 euro) iar un 
bilet la tribuna întâi 200 
de denari (3,2 euro). Uh 
euro valorează aproxi
mativ 62 de denari. Ma
cedonia și România fac 
parte din grupa I de ca
lificare la Cupa Mondia
lă din Germania 2006, 
alături de Olanda, Ce
hia, Finlanda, Armenia 
și Andorra. Ultimul meci 
al României la Sko- 
pije s-a încheiat 
cu o victorie 
clară, 3 - 0 pen
tru tricolori 
toate golurile 
fiind reușite 
atunci de... 
Gică 
Popescu.
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Jaap Stăm

Jaap StămI

; Mtano (MF) - Funda
șul olandez Jaap 
Stăm și-a prelungit 
contractul cu grupa
rea italiană AC Milan 
pentru încă un se
zon, până pe 30 Iu
nie 2007, informează 
AFP. „îmi voi încheia 
cariera la AC Milan. 
La început am con
venit cu AC Milan că 
voi pleca în 2006 
pentru a-mi termina 
cariera în Olanda. 
Credeam că voi juca 
doi ani în fotbalul 
italian și apoi voi re
veni în țara mea. Dar 
mă simt bine aici și 
am deds să mai ră
mân un sezon', a 
declarat Stăm. Jaap 
Stăm, h vârstă de 32 
de ani, s-a transferat 
la AC Milan 1h 2004, 
semnând un contract 
pentru două sezoane, 
el fiind achiziționat 

de la Lazio Roma.

Liverpool, în tărâmul viselor
J

■ Antrenorul Rafael 
Benitez s-a declarat 
foarte mândru de elevii 
pe care îi pregătește.

Liverpool (MF) - Managerul 
Rafael Benitez s-a declarat 
foarte mândru de faptul că 
echipa sa, Liverpool, a reușit 
să se califice în sferturile de 
finală ale Ligii Campionilor, 
în dauna formației Bayer Lever
kusen, informează The Sun.

„Dacă celelalte echipe au 
văzut acest meci, atunci se 
vor gândi că trebuie să fie 
foarte atente în meciul cu noi. 
Nu le va fi ușor împotriva 
noastră. Dar nu va fi ușor 
pentru nimeni în sferturile de 
finală”, a declarat Benitez. Li-

I
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Sfranieri" la tineret
București (MF) - Noul selec

ționer al echipei naționale de 
tineret a României, Florin Ma
rin, a convocat patru jucători 
care evoluează în străinătate 
pentru meciurile cu Olanda și 
Macedonia din grupa 1 a pre
liminariilor CE 2006. FRF a 
trimis, joi, telegrame de con
vocare următorilor jucători: 
Sebastian Huțan, Răzvan Co- 
ciș (ambii Șerif Tiraspol), 
Claudiu Keșeru (FC Nantes) 
și Ciprian Marica (Șahtior 
Donețk). Reunirea lotului este 
programată pentru data de 21 
martie, ora 11, la Casa Fot
balului. Echipa națională de 
tineret a României întâlnește 
Olanda pe 25 martie, de la ora 
15, la Urziceni.

Bayern a reușit să elimine formația tunarilor 

meciului”, a spus Magath.
Echipa Bayern Munchen s-a 
calificat în sferturi în ciuda 
înfrângerii suferite, în depla
sare, cu scorul de 0 -1, în fața 
formației Arsenal Londra, 
după ce a câștigat meciul tur 
cu scorul de 3 - 1. Unicul gol 
al partidei disputate miercuri 
a fost înscris de Thierry Hen
ry ’66. „Bayern Munchen ne-a 
salvat mândria”, scrie publi-

verpool s-a calificat după ce a 
învins, în deplasare, cu scorul 
de 3 -1, formația Bayer Lever
kusen. Pentru Liverpool au 
înscris Luis Garcia, în minu
tele 28 și 32, și Milan Baros, 
în minutul 67, în timp ce gaz
dele au redus din diferență 
prin Krzynowek, în minutul 
88. în tur, Liverpool a câștigat 
tot cu scorul de 3 - 1. „Garcia 
este ucigașul iui Bâyer”, a no
tat Daily Mirror, după ce ju
cătorul spaniol a marcat două 
goluri. „Este chiar atât de im
posibil ca Liverpool să câștige 
Liga Campionilor? Poate că 
AC Milan și Bayem Munchen 
sunt încă în așteptare, ca să 
nu mai vorbim de bogății din 
Londra (n.r. - Chelsea), dar 

cația Bild, care notează că 
Regele Kahn l-a dat afară pe 
Lehman. „Triumful zidului 
bavarez”, titrează Der Spiegel, 
în timp ce Berliner Zeitung 
notează: „Bay, bay, England” 
- joc de cuvinte între Bye, Bye 
(La revedere! in limba engle
ză) și Bayern. „Khan a trimis 
Bayern în sferturi”, scrie la 
rândul său publicația Express. 
Tehnicianul formației Arse- 

faptul că Liverpool a ajuns în 
sferturile de finală este mai 
mult decât se aștepta orici
ne”, notează sursa citată. „Li
verpool în tărâmul viselor”, 
scrie publicația The Times. 
„Liverpool s-a alăturat echi
pei Chelsea în sferturile de fi
nală ale Ligii Campionilor. 
Liverpool este un club care 
încearcă să reînvie gloriile 
trecutului, alături de uriașii 
moderni de pe Stamford Brid
ge”, scrie sursa citată. „Gar
da aduce goluri și glorie pen
tru Liverpool”, notează cotidia
nul The Guardian, care sub
liniază importanța spaniolilor 
în echipa de pe Anfield Road, 
referire la Luis Garda și la 
antrenorul Rafael Benitez.

Ploiești (MF) - Echipa de 
baschet masculin Asesoft Plo
iești, care s-a calificat în Fi
nal Four Pan European al FI
SA Europe Cup, după ce a eli
minat formația BC Boncourt, 
își va depune candidatura 
pentru găzduirea meciurilor 
din faza finală a competiției, 
a declarat, joi, patronul gru
pării ploieștene, Sebastian 
Ghiță. „Am intrat în lumea 
bună a baschetului european 
și dorim să organizăm tur
neul final, ceea ce ar fi un lu
cru fantastic. Președintele Fe
derației Române de Baschet, 
loan Dobrescu, ne sprijină în 
efortul nostru de a aduce tur
neul la Ploiești și sper să con
vingem FTBA să ne ofere no- 

nai Londra, Arsene Wenger, 
consideră că Bayern Munchen 
este o echipă foarte bun^-- 
„Evident că suntem frustrați 
Dar am pierdut in fața unei 
formații foarte bune, cea mai 
bună pe care am văzut-o de 
mult timp-. Cred că nu există 
echipă favorită in sferturi, 
pentru că toate sunt apropia 
te ca valoare. Totul va depin
de de detalii”, a afirmat Wen
ger. „Un Thierry Henry stră
lucitor nu a putut evita elim
inarea lui Arsenal”, scrie The 
Sun, care notează că mana
gerul Arsene Wenger a spus 
că echipa sa nu este destul de 
bună pentru a câștiga Liga 
Campionilor.

„Un coșmar pentru Arse
nal”, notează The Times; care 
subliniază că Anglia a rămas 
cu două echipe în Liga Cam
pionilor, Chelsea și Liverpool, 
după eliminarea lui Manches
ter United și Arsenal.

'!*)
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București (MF) - UI f 

va investiga incidentele 
produse la finalul partida! 
Chelsea - FC Barcelonă* 
scor 4-2, disputată, pe sta
dionul Stamford Bridge, 
în manșa secundă a Opti
milor de finală ale Ligii 
Campionilor. Anchete)* 
demarat, după ce Ut t 
primit raportul observa
torului de meci. Pre» ■ 
spaniolă și engleză mmm» 
tat că la finalul 3
avut loc incidente.
a deschis deja o procedură 
disciplinară împotriva 
clubului Chelsea, deoa
rece echipa a revenit de la 
vestiare cu întârziere Ia 
pauza meciului.

uă dreptul de organizare, în 
detrimentul Moscovei și Is 
tanbulului, celelalte două ora
șe contracandidate”; a decla
rat Sebastian Ghiță.

Echipa CSU Asesoft Ploiești 
s-a calificat în Final Four Pan 
European, deși a fost învinsă, 
miercuri, in deplasare, cu 
scorul de 84 - 74 (39 - 36), de 
formația elvețiană BC Bon- 
court, In manșa secundă din 
play-off-ul Pan European.

în meciul tur, disputat în 
urmă cu o săptămână, echipa 
ploieșteană a învins cu scorul 
de 79 - 63. Patronul grupării 
ploieștene a precizat că jucă
torii vor fi recompensați pen
tru parcursul din FIB A'Eu
rope Cup. C'.’



dezbateri aprinse

• Sună la telefonul 211.275, 
interior 8823 sau 8806 și cere

• FORUMUL va avea loc în data de 22 martie a.c., începând 
ora 10.00, la sala de conferințe a Camerei de Comerț și Induși 
Hunedoara-Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23.

• Cuvântul liber invită lideri sindicali, patroni și reprezentanți 
af societății civile să dea răspunsuri acestor întrebări. Din 
părerile pro și contra ale partenerilor sociali putem prefigura detalii despre acest forum

• Este astăzi angajatul un răsfățat al actualului Cod al muncii, 
în detrimentul patronului? îl va transforma noul cod într-un sclav 
exploatat la sânge?
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• aaart de cămin CM5 Hunedoara • Rusca, 
rtt| 2. Preț 65 mil. Tel 0724/392810.
* «tad cMri cămin Hunedoara, CMS, Rusca, 
ta)Z preț 65 mil. lei, negociabil, tel. 0724/392810.

B
anani 2 camere, ueuomannau nonă 
k, contorlzat, etal 119, preț900 mil. lei, tel. 
0722/772477.

• wafenant 2 camere, ultracential, CT, balcon 
Jhchls, ST80 mp, zona Quasar, tel. 0723/562744.
* apartament a 2 camere in Slmeria, semide
comandat, etal Intermediar, gaz contorlzat Preț 
420 mil. Teii 0727/844590.
• apartament eu 2 camere, central, etal Inter
mediar. bale, bucătărie, gresie, falanțibaicon 

Bicnis, parcnet, totul contorlzat, simeni Preț 
380 mii. negociabil. Tel, 0721/691454.
• apartanent cn 2 camere, complet utilat, 
Superi), în Slmeria ■ 1 mid, ușor negociabil. Tel. 
0742/230-817,261-288
e apartMMd, 2 camere, în Deva, pentru locuit 
Iau spațiu comercial, preț 2L000 euro, nego- 
iabit 1723/335189.

• Mec o, etaj 1, Al. Salcâmilor, cu multiple 
krtautattgli Preț 590 mik negociabil. Tei. 

» deaeamadata sau schimb cu apartament cu 
1 camere decomandate, contorlzat, etaj 1, zonă 
țentrall Preț M mid. lei. Tel. 228615.
• ta ătaMfa, semidecomandate, etaj Interme- 
dlar^gaz^pontorizat Preț 420 mii, lei. Tel.

4 Meni apartament cu 2 camere, centrală 
țermlcă, semidecomandat, gresie, faianță, 
parchet, contorizări, etaj 4, lin Slmeria Preț S0 
jpll. negociabil. Tel. 0721/691454.
• «M apartament 2 camere, etaj 1, semideco
mandat, îmbunătățiri, contoriăt, 2 focuri, 
balcon închis, situat In bloc de cărămidă, pe str. 
Zamfirescu.950 mIL lei. Tel. 227031,0722/854350.
• mateta etaj 4, decomandate, modificat, bps®»’»'—

Cumpăr .m.2 camere (04)
le coj* gartamid 2 camere, central, deco- 
gândit, nu sunt «ent Imobiliar, tel 0721/267912, 

ii OMpta apatamant 2 sau 3 camere, Diva, 
ioni bună, exclus ultimul etaj, ofer plata la 
vedere, tel. 0726/710903.

IWdecow0M0^,NaniăWtantodita 

togfltetmloăpn^ 3U00 euro, negociabil, 

'• watamant 3 camere, centrul civic, Hune
doara, 800 mii. tei, teL 715563,0740/597777.
^apartament cu 3 camere semidecomandate, 
Neon, yesla, rtc fe, zona K( i.
Preț Umkț Tel 0742/290024.

i

• apartament cu 3 camere în Slmeria, deco
mandat. cu centrală termică termooane. ușă 
metalică zonă centrală etaj 2. Preț 1,1 mid. lei. 
262293.0742/512772.
• i camere, gresie, faianță centrata 
termică bloc de cărămidă etal Intermediar, 
zonă ultracentrală Piața Victoriei, preț IA 
mld.lei, negociabil. Exlus Intermediari ITel. 
230399,0722/327148
• epartamantcu3camere, etaj 3,balcon închis, 
fără centrală dar posIblHtăte de Instalare, 
lambriuri pe hol. Preț 800 mil. lei. TeL 
0742/512772.
• apotanatei camere, semidecomandat, b- 
del Deceit, etaj 1. teri îmbunătățiri, sau schimb 
cu apartament 2 camere. Nu sunt agent 
Imobiliar, tel. 223684.
• ta Den, zona Poliție oraș, renovat, ușă din 
stejar, parchet nou, gresie, faianță apometre, 
totul nou. Preț 33000 euro. Tel. 0722/564004.
• rtndagartMMnt3 camere, tn Slmeria, centru, 
decomandate, bloc acoperit, Interiori, ST 80 mp, 
2 băl, tefcon închis, centrală complet conto- 
rizat preț 960 miIJel, teL 0725/737953. Nu sunt 
agent ImobWar.

Vând ap. 4 camere (07)

• cart ta Jurul Slmeriel, cu 2-3 camere, ofer 350 
mH, șl vând apartament cu 2 camere tn Slmeria, 
fri centru, aproBpe de plăți, complet amenajat 
la etaj Intermediar, cu centrală termite Fără 
Intermediari. TeL 0742/230-817.

• ouă de vacanță P+l, tn stațiunea Geoagiu- 
Băl. Informații latei. 241044, după ora 17.
• cart de vacante construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băl, 3 wc, se 180 mp, toate utilitățile, 
pretabllă turism. TeL 0723/320995.

• decomandate Bd. Decebal. bl. D, Deva. TeL 
224012,0724/208211.

Vând case, vile H

• cart cu 3 camere, bucătărie, bucătărie de 
vară cântate hol, beci, gaz, apă atedlnă In 
Slmeria. Preț LS mia, negociabil. Tei. 
0721/691454.
• cart bi Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală Tel. 054/2157»
• cart In Orăștie, Str. Progresului. Tel.0743/400- 
'426.
■ casă mma, cu gaz, anexe, curte, grădină 1250 
mp, pomL vie. apă curent, telefon, în comuna 
Clugud- Alba. Informații la tel. 221328.
•vând casă 2 corpuri, zonă centrală Deva, 
074l/B3250mld‘ ”|S'11 °727/€33250,

• vând caata 4 camere decomandate, 2 băl, 
bucătărie, recent renovată curte grădină 600 
mp, ultracentral str. Mfmlnescu, nr. 81. 
informații zilnic.
• «Bad cate în Deva, str. GrMtel, nr. 31, 2 
camere, oueatăr» amiL-ă, noi bal oua curți, 
grădină ocupabliă Imediat, preț 1 nM. W. TeL 
217212,236510.
• vmcatetnr — str.M£nmscu.26A,Ș 
camere, baie, buooarie» » -»e șl grădină în 
suprafață de 23 ari. informațS tet TTOffl.
*md aa ari cu eta|> 3 camera sus, 2 
camere la parter, cu bale, proiect penteu 
bucătărie parțial flnhată gaz ta poartă Preț 
35P00 euro, negocfeblL Tel. D74Z/512772,262298.
• vând ureant casă cu etaj, 3 camere sua, 2 la

negocia». TeL 0742/02772,2093.
• rte jrtcb IncMMdăzMăeantială

0727/8448»

■ cart 2 camere, anexe, teren 5 ari, tn Banpotoc
■ 400 mil, negociabil. TeL 0740/210-780.
• cate arate șl pământ, 1 ha, nr. 125. favorabil 
agricultorilor, casa fiind sub pădure de salcâm, 
fel 0742/3757»

• cart, Mrtta, nr. 2, tel. 236206.
• vând casă, corn. Prlcaz, nr, 141,3 camere, 2 
bucătării, 2 cămări, bale cu fort septică, anexe, 
grădină viță de vie șl pomi, gaz metan, cablu. 
Nu sunt agent mobiliar. Toi. 240473,07443918»
• vând ca» curte, grădină jl anexe, lucemă șl 
fân, sat Bărsău, 118, corn. Hărău, Buftea Petru, 
teăffl«2/3W88.

iTtnSuSAtvederefebuiera^Preț'Jai 

mil. TeL 0722^61544.

ftra^mb!^™^“«r^1^ 'teî
0722/161644.

cabana Bejan, butelii 
nsnșț 222002.

Cumpăr case, vile d 4)

Vând case de vacanta (15)

• mă 1130 mp teren Intravilan, la șoseta la 3

•vând 16.700 mp teren pentru agricultură al 
6.000 mp teren pentru construcții iau agri
cultură ambele tn localitatea Totesțl-Hațeg, 
lângă canton. Tel. 0723/732560,212272.
• md eeao mp teren Intravilan, Deva, vizavi de 
motelul Alaska, în iptaeie benzinăriei Petrom,FS 
26 m, 8 eura/mp. Posibil accee direct de peDNT, 
utHttțl aproape, tel. 0723/635074.
• md teren Intravilan 8500 fnp, la Ieșirea din 
Deva, tel. 0743/011772.
• vM teren Intravilan, 6000 mp, DN7, Orâstie, 
lângă benzinăria Vest-OIII, preț 43 euro/mp. 
lnfonMI074tV870^4

Vând case ia tara (17)
Cumpăr terenuri (22)

Vând spații comerciale (25)

■ spațiu Mmerdal In Deva, suprafață 74 mp,
magaln Romarte, piață etaj 1, tel. 0742/414020,

• epațtaeamaNtalIn Slmeria, tel. 220846
• mă regtacomercfel ultracentral, ST 57 mp, 
tnOrâȘlirTel. 0723/382799.

Imobile chim (29)

V..P(- 119) • caut de închiriat garsonieră sau apartament 
cu 2 camere, în Slmeria. Ofer 35-80 euro/lună 
Rog seriozitate. TU. D742/230B17,2612»
■ 'dtaie pe termen lung sau coleborez gater 
performant pentru debita» bușteni. Tel. 
0741021622

• aw •• mcninat garsoniera, moouatta conu> 
rlzată cablu, aram ultracentral, persoană 
serioasă plata aiwelpat, 75 euro, fere Interme
diari, 221647.
• et* im închiriere apartament ou 2 cântare,
cu centrală Slmeria. Preț 120
euro/lună tel. 0744/902753,2612»

Imobile schimb ( ?,0)

V.'md terenuri t ?
âaimWu.3 
oferomlcâfflfo 
0742/230817,07*4

• MtadCta»£xecutive,M2«
«MCtriC. < wmmi, 7d.„
InsttdifleC ,cabetuca, feerie,rioi,stare 
JL,n«uJ—_aM ImA-niilll BtaM r. r-i ■ n al» LIIff0,neB0C“

■ vămi Decta papuc, an fabricație 1992, stare 
^H^re^l^țțurft jegoditoll. Tal, 715243,

Aii’o .it.iitie (37)

• i one, cu macara cu braț
telescopic, reottapn. nemr-wiajun. preț nego- 
efebii Ml. 228M 072M7W7
• MW WCOTurt»On8y,af,2000, oglinzi elec
trice, ihctalre, alarmă închidere centralizată, 
preț 600 mIL lei, 0722/314123/
• vând BMW 324, Diesel, an fabricație 886, rar 
2008. preț negoclablLTel. 0734/306127.
• tend Md Sierra combi, 18, benzină+gaz, AF 
1964, stare foarte bună, 2300 euro, negociabili, 
W.0723/458B2.
• tend orice model de Peugeot, an fabrica#* 
2001-2005, acord 6 luni garanție, discount MOO 
euro,tef.0M2/21497i.
• vând VW Golf iv. AF 2000, Diesel) cazan de 
țuică, uși ferestre, țuică prune, încălțăminte tip 
militar, termostat mecanic Junkers. Tel
’»/Q2S73i

Utilaje, unelte, industriale st 
agricole (40)

•vând excavator model 5 1201, stare de 
funcționare șl rezervă bloc motor, 350 
milioane lei, tncăreător frontal, model A1802, 
stare de funcționare, 350 milioane lei, tel. 
07*0/39092c<
• temtar UteO, stare bună, înscris în circulate, 
revWetelWte plug cu 3 brăzdare, disc, combl- 
raita' Ctea^ggecu rot.preț200niii,nego- 

■vMmHrt de porumb, pe ptetr mărimea 
pietrei 36, stere foarte bună preț negociabil. 
Telefoane 0258-835128, 0744-175286, 0254- 
216348.
• vând semâaMoare de porumb, tip românesc, 
SPC A SPC A SPC 8 rânduri. Tel. 074A391242.

Piese, accesorii (42)

li frână Lucas, semnalizatorstânga

• rartar di tractor U 860 șl motor de tăiat lemn* 
șl icânduri ce se monteezâ șl funcționează la 
prteatractonAiL Tel. 282779.
MMmnmMi Dada 1310, preț 4.000.000 lei, 
negociabil. informații tel. 0744/846613,

originala, aripi

Mohîhet si interioan- (47)

• vM Bfeloteeă, patiu uurpuri, șl mobilă 
bucătărie, modeme, noi, preț negociabil. 232246.

• rirtitai șl dulap de birou, rafturi expunere 
al dulap metalic. Prețuri negociabile. Tel. 
0742/04420,229-439.

•vM sesapoi extensibilă, două fotolii .si 
măst&HiwMr, servante mocheti fc. 
albastru 1JS/3AS, mașină automată, tnar .> 
cu trei ochiuri, mm sufragerie *6 scauitfî 
Tel. 218084,0742/0813,0724/641045.

• vtaMlSoHrtto compus din pat dublu cu saltea 
Relaxa, 2 noptiere) msutt TV, suport fiori, toate 
din cadru metalic șl eticii Preț 7Ș n^l. Bonus o 
măsuță de carnete Tel. 213483,

• vând moMă sufragerie, masă, scaune, dulap, 
vitrine, comodă canapea extensibilă stare 
foarte bună preț avantajos. Tel. 770017, 
0746/1227»

Tolevizoarc (4/> 1

stereo, u
nou. Tel, 0

Audio-video, antene .< 
instalații satelit (49)

•soefetete MSMreUă vinde antene de 
satelit începând cu 6,5 mlllooM lei, 
un an garanție, recepționează peste S 
programe românești șl 600 străine, 
montarea șl deplasarea Incluse în preț. 
Informații la telefoanele 0723/481776sau 
07040474

Aparate loto îi teiefon 
(50)

• tata*» mii Holda 6610, aproape nat, preț
200 euro, tel 0721/2488»
• «ăndtriolM Alcatel OT 320, stere bună, Cu 
încărcător, preț 14XXMOO lei, negociabil, tel. 
0727/200870,0722/4004»
• vM mgMI telefon mobH Motorola E366, acu, 
In garanție, cu cameră foto, display color, Preț 
negociabil. Tel. 0727/773142

CONW^ARE 
Consiliul de admintotrație convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR 

SC FARES
i HEMOROIZI si FISURI ANALE

1

în data de 28 martie 2005, ora 14.00, ia 
sediul societății din Orăștie, Str. Plantelor 

nr.50, cu următoarea ordine de zi:

I

- raportul Consiliului de administrație;
- raportul Comisiei de cenzori;
- aprobarea bilanțului pe anul 2004;
- aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2005;
- diverse.

în caz de neîntrunire a cvorumului legal, 
adunarea se reprogramează a doua zi, în 
același loc și la aceeași oră.

vuiq oran

OkwȘdHitra AgricuMri 
șl Mâwftare Hunii

Cu sediul tnDwva, 
Sr.22DecemMsnr.222 

Anunță ecoeterea le Wtețle. In confonN- 
tete cu HG841/1995,1 două eutotu- 

I tem* «fete ta dotate, ceeate, ani de , 
, tebikație: 1981 șl 1996.
1 Ucldle»s«ak)c,fiidetade30martie, 
î tareum

MMlfinutfitanL

■ Sir. Depozitelor, nr.l, noul depozit «n gros ol 

SC Z&DPREST CONST IMPEX SRL 
cb o gamă dmrsă di produse alimentare și 

nsahmentare.
Vă așteptam cu drag, zilnic, 

8 -17/30, și sâmbăta 
tare orali 8-14.

Confederația Noțtanalâ Sindicală CARTEL ,/AUFA" 

oroanizMofl consun panlni ocușrana unui șradt d» 
CONSILIER JURINC la Filiafa Hunadaara, 

tn data du 24.03.2005, ora 10,00.
Dorarolo m dopun la iidiul notiru din Hunock ra 
Slrada Vktorta ” 19, dubul 'Sdororgittal*.
Tamatica pi ratatii guplimontara 10 pot obține do la sediul 
nostru sau ia teî.71M47.

corporație internațională mass-media care deține poziția de 
lider în publicarea de ziare și servicii Internet în vestul 

▼ 4 Austriei,înnord-estulUngariei,cttșlînjudețeleBihor,TlmlȘ)
-worm ,.11. a Caraș-Severln, Hunedoara șl Satu Mare

ANGAJEAZ?

Organizator abonamente 
în Simeria, Orăștie, Călan, Hw adoaz^a 

Brad, Hațeg și Petroșani
Oferim:
• lucru intr-o echipă tânără 
dinamică,
- mediu de lucru profesional 
competitiv,
• salariu atractiv In funcție 
iodizări.

Si

si

de

Condiții:
■ ramoajtaw >' fe hunA alnn,... rftti i 
in care domiciliază;
- capacitate de convingere;
■ seriozitate.
- abilități de eram mioara

CV-urile se pot preda personal) la secretariatul firmei 
In atenția difuzării sau prin poștă pe adresa: Inform

___ A Media, 330161, Deva, Bdul. 22 Decem
brie,nr 37A (clădirea Cepromin)

E-MAIL: sorina.sirmai@informmedia

CUVA^L parte a unei corporații Internaționale mass-media care deține 
pozlțlade lider In publicarea de ziare $i servicii internet In vestul 
Austriei, în nord-estul Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, 
Caraș-Severln, Hunedoara șl Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei In 
Deva, Hunedoara. Ocărite, Brad, Staierla 

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

Cerințe:
e program de lucru intre orele 6,00 ■ 10,00;
e seriozitate;
• dinamism;
e abilități de comunicare.

Oferim:
•salariu fix + comision;
•atmosferă de hieru deschisă alături de tm colectiv tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur; 
•echipament

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul.contactați-ne laadres Redac^ da^ui Cuvântul liber, Str. 22

Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211276.
Persoană de contact: Sorina Sărmai, teL 0768/276878,
email sorina4armal@informmedia.ro

JURNAL

mailto:sorina4armal@informmedia.ro


Un ultim omagiu celui care a fost un talentat gazetar 
și un om deosebit

MARIN NEGOIȚĂ
plecat prematur la cele veșnice. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Foștii colegi de la „Cuvântul liber**

A ajuns la... „Punctul de topire” și ardere, așa cum se inti
tulează prima sa carte,

jurnalistul MARIN NEGOIȚĂ
Dumnezeu să-l odihnească! Compasiune familiei îndoliate.

Nicolae Stanciu

tSe împlinesc 6 luni de când a plecat dintre noi pe 
drumul fără de întoarcere

ELENA - MINELA CĂNTĂLARE
o minunată și iubitoare soție, mamă, soacră, bunică și 
străbunică, soră, cumnată și cuscră. Parastasul de 
pomenire duminică, 13.022005, la Biserica din Vulcez-Vețel. 

Dormi în pace suflet blând și nu te vom uita niciodată!
Fi iIHa

■ vM 2 mc de c 
pe<*» mobili Preț >

Familia anunță cu durere în 
suflet că se împlinesc 6 luni de 
la trecerea în neființă a iragei 
lor

• IM buuMau* produse de tutun 
caută reprezentant In Deva CV la fax 
0258/447152.

Toată tristețea, durerea și 
neuitarea le adunăm într-un 
pios și trist omagii., la 4 ani de 
la deces, adus aceluia care a fost 

avocat RĂDULESCU 
MIRCEA GRAȚIAN

Pomenirea, în 12 martie a.c., la 
biserica din B-dul Iuliu Maniu, 
ora 10.

Dumnezeu să-l ••dlhnească tn 
pace!

• vând dada interfbn pentru copil mic pentru 
auzirea plânsului 200 M, tel. 0720/237776, preț 60 
euro.

Astăzi se împlinesc 12 ani de la trecerea în lumea celor 
drepți a tatălui nostru

prof. GROZA PETRU
din Băița-Peștera. Dumnezeu să-i vegheze pacea veșnică.

PupașlBebi

fonneșltnărWșiwtl- 
ianâpentrtinunțlileitt

MARINESCU
MĂRIOARA

Cei carts au cunoscut-o sunt 
invitați să participe la comemo
rarea ce va avea loc sâmbătă, 
12.03.2005, ora 10, la Biserica 
Adormirea Maic ii Domnului 
(lângă BCR).

Dumnezeu să odihnească tn 
pace sufletul ei bun.

Familia Negoiță - soția Aristița, fiul Remus și nora 
S p Silvia anunță cu durere profundă decesul celui mai 

drag și iubit soț și tată
MARIN NEGOIȚĂ

îi vom păstra o vie și neștearsă amintire. Corpul neîn
suflețit se află depus la capela ortodoxă din str. Eminescu, 
Deva. Funeraliile vor avea loc sâmbătă, 12.03.2005, la Cimi
tirul Ortodox Bejan.

Dumnezeu să-l odihnească fn liniște și pace!

•GmmMv* dt Consum Dol.’ri. cu sediul 
în Dobra, str. Piața victoriei, w. 1,anunță 
afișarea tabelului cu membrii cooperatori 
exlstenți la data de 02.03.2005. începând 
cu dat* de 07.03.200!., la sesiui tău din 
Dobra. 1

-an .. m r Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău «I fie remarcat,
la «fi al V" raTI Z U •* II"! încearcă variantele speciale contra cost.
fas V I IZ 11 I I Le ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

Pierderi (6?)

Licitații (641

CHENAR CHENAR tBOLD+FOTOCHENAR > D0LD

Comemorări (7

Anunțurile se preiau zilnic, între orei* 8 ți 14 la sediul redacției ți se vor publica în pagina do 

mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor do mică publicitate.



vineri, 11 martie 2005

• Obiecții respinse. Serviciile de stare civi
lă britanice au anunțat marți că prințul 
Charles și Camilla au dreptul să se căsăto
rească civil, respingând cele 11 obiecții 
depuse împotriva uniunii lor.

:îVaccin 
împotriva can
cerului la sân

Washington (MF) - 
Cercetătorii au creat un 
posibil vaccin împotriva 
cancerului la sAn, care 

t va fi testat în curând pe
1 oameni.

Vaccinul ajută sis
temul imunitar să iden
tifice celulele canceroa
se după o proteină pre
zentă în 80% dintre ele. 
Vaccinul conține copii 
ale unor secvențe de 
ADN ale proteinei numi
te mamoglobină A. La 
șoareci, un vaqcin simi
lar a determinat stopa
rea creșterii tumorilor 
și apoi reducerea lor în 
dimensiuni.

Cercetătorii de la 
Universitatea Washing
ton și Centrul de Onco
logie Siteman din St. 
Louis au folosit ADN-ul 
proteinei respective pen- 

, tru ca sistemul imunitar 
să q recunoască ca fiind 
străină. Consecința a 
fost că llmfocitele T s-au 
înmulțit și au atacat 
tumorile care conțineau 
această mamoglobină-A.

î
i

1 
l

£•

I

t
iI
t

r

«

5

MB—IW /12

î

Ozzy Osbourne
(FOto: FAN) i

Ozzy și-a 1 
făcut 
operații
Lenta (MF) - Rodrerul ț 
Ozzy Osbourne a î
recunoscut că și-a i
făcut câteva operații 
estetice anul trecut, 
după exemplul soției î 
sale, Sharon.
In vârstă de 56 ani, ț 
rockerul spune că a 
apelat la chirurgi 
pentru a căpăta mai j
multă încredere îh j

sine, după ce a văzut |
efectul pe care l-au 
avut operațiile esteti
ce asupra moralului 
soției sale. I
„Mi-am făcut ceva la i 
față și am un nas 
nou Chestia asta mi-a 
mărit foarte mult i
încrederea în mine". î

Darwinismul
■ Neocreaționismul - o 
teorie care o contrazice 
pe cea a evoluției prin
de rădăcini în SUA

■ A avut loc prima 
întrevedere la tribunal 
între Michael Jackson și 
presupusa victimă

Fresca lui Michelangelo de pe bolta Capelei Sixtine reprezintă 
momentul Creației.

Beijing (MF) - Șaisprezece 
mineri au murit și alți șapte 
sunt dați dispăruți, în urma 
unei explozii determinate de 
o acumulare de gaze, într-o 
mină de cărbune din provin
cia Shanxi, situată în distric
tul Jiaocheng, din nordul 
Chinei, a anunțat joi Biroul 
de Stat pentru Securitatea 
Muncii în Chiria.

în subteran se aflau 83 de 
mineri în momentul produce-

Washington (MF) - Comu
nitatea științifică americană 
se mobilizează pentru a încer
ca să contrabalanseze influ
ența partizanilor unei așa-zise 
inteligențe superioare, o nouă 
teorie asupra originii vieții pe 
Pământ, pe care darwiniștii o 
consideră un fel de neocrea- 
ționism.

Santa Maria (MF) - Micha
el Jackson, acuzat de agresi
une sexuală a unui minor, s-a 
aflat miercuri, pentru prima 
dată, față în față la tribunal 
cu presupusa victimă, care a 
povestit cum cântărețul le-a 
arătat site-uri pornografice, 
lui și fratelui său, încă din 
prima seară petrecută la 
Neverland.

în prezent în vârstă de 15 
ani, băiatul îl acuză pe 
Michael că a abuzat sexual de 
el în două rânduri, la începu-

rii exploziei, miercuri seara.
54 de mineri au reușit să 

iasă imediat după explozie, 
iar șase dintre cei 29 care 
erau blocați în subteran au 
fost salvați ulterior.

Accidentele miniere au pro
dus aproximativ 6.000 de vic
time în China, anul trecut, 
potrivit datelor oficiale, dar 
experți independenți afirmă 
că numărul real al victimelor

Jackson la tribunal (Foto: epa)

Behe, com;>lHxitat>Ba ^||țjH 
latelor și unele ..niecariMaifl 
prezente In celule 
putut evuluqdin forg^ifa. 
viață mai sfinife.

în vestul JtatelorUtt», 
Institut»! Discovery, un grup 
de reflecție conservator, eu 
sediul 1b Seattle, apără cu 
vigoare noua teorie. Jonathan 
Wells, doctor în biologie mo
leculară, dar și în studii ndi- 
gîoase, membru Discovery, 
estimează că dezbaterea, actu
ală demonstrează „limitele 
darwinismului”. Oamenii de

tul anului 2003, la Neverland. 
înainte de suspendarea ședin
ței, el a povestit cum a decurs 
prima sa seară petrecută la 
Neverland, la invitația cân
tărețului. Băiatul a explicat, 
cu voce joasă, inaudibilă une
ori, că încă din prima noapte 
a dormit cu cel pe care îl cre
dea pe atunci „cel mai min
unat tip din lume” și cel mai 
bun prieten al său. „l am 
întrebat pe părinții noștri 
dacă putem dormi în camera 
lui Michael și ei au fost de 
acord”, spune el.Cu presu
pusa victimă și fratele său în 
cameră, un asistent al Iui 
Michael a intrat pe Internet 
și a accesat site-uri pentru 
adulți. „Michael Jackson era 
prezent?”, a întrebat procuro
rul Thomas Sneddon. „Da”, a 
răspuns adolescentul. întrebat 
dacă vedeta participa la a- 
ceastă activitate, băiatul a 
răspuns că da.

Adolescentul este princi
palul martor al acuzării, care 
dispune și de un martor ocu
lar, fratele lui, care susține că 
a asistat la abuzurile pentru 
oare este judecat Jackson.

re

Madrid (MF) - Culoarea părului femeilor 
din Spania se deschide din ce în ce mai 
mult pe cale artificială, potrivit unui studiu 
realizat de un producător de vopsea de păr.

Dacă spaniolele nu s-ar vopsi, 89% din
tre ele ar fi brunete și șatene, 10% ar fi 
blonde și 1% roșcate. La ieșirea de la coafor 
însă, 31% dintre ele sunt blonde, iar 28% 
roșcate.

Cei care își imaginează Spania ca pe o 
țară a brunetelor misterioase vor fi deza- 
thăgiți, pentru că numai 30% dintre locui
toarele acestei țări și-au păstrat culoarea 
naturală a părului.

Mișcarea, potrivit căreia o 
ființă superioară este respon
sabilă pentru complexitatea 
formelor de viață apărute pe 
Pământ, este din ce în ce mai 
prezentă în publicațiile și

forumurile științifice ameri
cane.

Partizanii acestei mișcări 
afimă că teoria evoluției nu 
reușește să răspundă la toate 
întrebările privind dezvolta

rea unor forme de viață. 
„Știința nu progresează dacă 
ignoră un lucru atât de evi- x 
dent”, declară Michael Behe, 
profesor de biochimie la Uni
versitatea Lehigh; Potrivit lui

știință pot ajunge Ia concluzia 
existenței unei inteligențe 
superioare empiric, spune el. 
însă definirea acestei forme 
de inteligență „este dincolo de 
posibilități științei”.

Râsul face bine la sănătate
■ Cercetătorii america
ni au descoperit că râsul 
stimulează funcționarea 
vaselor de sânge

Washington (MF) - Cerce
tătorii de la Universitatea 
Maryland au comparat știin
țific efectul comediilor și al 
dramelor asupra sănătății 
spectatorilor și au descoperit 
că râsul stimulează funcțio
narea vaselor de sânge.

Stresul încetinește circu
lația sângelui cu 35%, dar 
râsul o intensifică cu 22%, au 
arătat autorii studiului la 
conferința anuală a American 
College of Cardiology.

Echipa a monitorizat trans
formările fizice prin care au 
trecut 20 de voluntari în stare 
perfectă de sănătate și ne
fumători, cu o vârstă medie 
de 33 ani. Acestora li s-a 
proiectat fie un fragment din 
tr-o dramă, fie unul dinte-o

comedie. După film, la 14 din 
cei 20 cei care au văzut un 
fragment dintr-o dramă a-a 
remarcat o reducere^ fluxu
lui sanguin în artera bra
hială. . "

La 19 din cei 20 țâre au 
văzut o comedie, gtfți&ll de 
vasodilatare a creseUt. fa
vorizând circulația mai hună 
a sângelui. Cercetătorii sunt 
de părere că râsul a dilatat 
endoteliul, stratul interior' de 
țesut al vaselor de sânge.

I

J.-P. Sartre, - 
fără țigară ,;

Paris (MF) - BlbliOto. 
ca Națională a Fr 
șters țigara ditp^flțp 
scrîitoridui Jean-Pțj 
re, întriun poștei 
centenarul a ,
tru a evita încătiftiîjjiie- - 
gii. Toate fotografiile cu 
noscute ale scriitorului 11 
prezintă cu țigara; 
pipa în mână; Președin
tele bibliotecii a config 
mat că țigara a fost ștear
să discret pentru a evita 
încălcarea legii care in
terzice publicitatea Ia ți
gări. Un alt motiv a fost 
acela de a nu îndepărta 
potențiali spafcsori ăi 
expoziției, deschisă mier
curi. <
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