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Vremea se va încălzi. Sunt posibile 
ninsori.

U b y •_y
dimineața la prânz seara

Pușcăria, dragostea mea

Fii expert în sănătate!Ai dureri de cap, vrei să-ți faci analizele sau trebuie să-ți cumperi medicamente? Soluția ta este “Cuvântul Liber”! DE CE? Pentru că noi am lansat campania “Fii expert în sănătate!” Suntem ghidul tău în domeniul SĂNĂTATE și îți oferim soluția pentru problemele tale medicale! în fiecare sâmbătă alege SĂNĂTATEA din pagina 6!

• Cote reduse. Nivelul apelor râurilor din județ se află sub cotele de atenție și nu se semnalează poduri de gheață. La câteva stații hidrologice din Valea Jiului s-a consemnat gheață la mal. în următoarele 24 de ore estimăm că nu vor fi evenimente, a declarat ieri Aura Lăsconi, inginer în cadrul S.G.A. Deva. (C.P.)
• Prăjit pe reșou! După ce s-a îmbătat, un bărbat din Tuștea s-a certat cu nevasta și a plecat de acasă.S-a culcat în cabina paznicului din sat și în timpul somnului a căzut pe un reșou aprins. A suferit arsuri pe 40 la sută din suprafața corpului. (V.N.)
Vine primăvara!

Deva (C.P.) - Vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros și vor cădea precipitații - la început sub formă de ninsoare, apoi și sub formă de lapoviță și ploaie și vor fi condiții de producere a poleiului. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade Celsius.
CUVÂNTUL LIBEK
K Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275
J^'0801 030303
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j Populația civilă ocupată în economie

Numărul persoanelor ocupate a scăzut constant în ultimii 
ani, ca urmare a transformărilor survenite în economia 

județului.

1992 261.500 persoane

1995 252.200 persoane

2000 199. IOC persoane

2001 191.300 persoane WWFv

2002 195.800 persoane

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Direcția Județeană de Statistică

■ Un brașovean a 
scris, într-o farmacie 
din Deva, un bilet de 
amenințare cu bombă.
MlHAELA ȚăMAȘ____________________
mihaela.tarras@informmedla.ro

Deva - Farmacista de serviciu a unei unități de profil din Deva, Adriana T., s-a con

fruntat joi seara cu un caz deosebit pentru care a anunțat Poliția. în jurul orei 20:50 a intrat în farmacie un bărbat care i-a cerut femeii să-i dea un pix și o hârtie. I- a dat farmacistei hârtia și a plecat. Când a desfăcut-o scria: „Către Poliția Municipiului Deva. Trenul accelerat Timișoara, bomba - ora 22:30, gara Timișoara-Nord. Aero

portul Otopeni, cursa Alitalia, ora 10:30, Organizația Tineretului Musulman”. A anunțat polițiștii, care s-au deplasat la farmacie, iar la scurt timp bărbatul a fost identificat și dus la secție. Constantin P., de 44 ani, din Brașov, este recidivist. A fost eliberat din închisoare în decembrie 2004. întrebat de ce a recurs la acest gest, bărbatul a răspuns

că își dorește foarte mult să se întoarcă după gratii. Nu mai are familie și nici casă, așadar îi convine de minune la pușcărie, unde are toate condițiile. Pentru alarmarea falsă a forțelor de ordine, a primit o amendă de cinci milioane lei. Cercetările continuă pentru că bărbatul este suspectat și de furturi din autoturisme de pe raza județului.
Comemorare Ieri, la un an de la atentatele de la Madrid, j studenții de la Universitatea de 1 Arte din capitala spaniolă s-au | culcat la pământ pentru a marca siluetele celor 192 de oameni uciși în exploziile trenurilor din gările Atocha, Santa Eugenia și El Pozo Stations. /p2 (Foto: EPA)

Kilowatt plătit cu 100 de lei
■ Facilitatea este desti
nată minerilor de la 
Compania Națională a 
Huilei Petroșani.
Mihai Stan

Petroșani (M.S.) - Minerii care sunt angajați la Compania Națională a Huilei (CNH) Petroșani vor plăti kilowattul de curent consumat cu 100 de lei, conform prevederilor înscrise în contractul colectiv

de muncă pe acest an, au informat surse oficiale din cadrul agentului economic menționat. Această facilitate socială acordată minerilor se menține până în limita a 10.000 de KWh. Următorii 2000 de KWh vor fi suportați la un tarif de 30 la sută din prețul energiei electrice. Pentru persoanele care au ieșit la pensie din cadrul CNH și sunt domiciliate în Valea Jiului, tariful preferențial de 100 de lei pe KWh se va aplica pentru un consum de 3000 de

KWh pe an. Contractul colectiv de muncă pe acest an mai prevede actualizarea sporului de periculozitate pentru personalul care lucrează în subteran. Valoarea acestei sume a fost majorată, în conformitate cu prevederile HG 2346 din 14.12.2004, la un nivel maximal de 3,1 milioane lei.în urma procesului de disponibilizare prevăzut să aibă loc la CNH Petroșani, în exploatările miniere vor mai lucra 13.000 de angajați, față de 14.200 câți sunt în prezent.

Spumă face 
recurs

Deva (T.S.) - „Spumă”, unul dintre capii grupării mafiote hunedorene, a fost adus la Tribunalul Hunedoara, într-un dosar privind deținerea ilegală de arme. Potrivit unor surse din cadrul Judecătoriei Hunedoara, aducerea lui Spumă a fost o surpriză. Acesta a formulat un recurs la decizia de arest preventiv.
Primarul Mircia a primit din 
nou mai mult decât a cerut

Deva (D.I.) - Perioada imediat următoare va aduce, în domeniul administrației publice locale, o restructurare a poliției în conformitate cu standardele cerute de comunitatea europeană, asta după sutele de intervenții ale primarilor nemulțumiți de activitatea poliției. Astfel, în afară de ordinea publică și evidența populației, mai multe structuri ale actualei poliții vor trece în subordinea primăriilor.

„Sunt mulțumit de noua lege, pentru că nouă, primarilor de municipii, ni se dă mai mult decât am cerut; practic e o lege mai bună decât am inițiat-o noi. însă pentru orașele mici și mijlocii va fi un dezastru”, a declarat Mircia Muntean în timpul recentei ședințe a Consiliului Local. El a mai amintit consilierilor că una dintre viitoarele lor atribuții va fi și cea de a numi comandantul poliției municipale.
metodă de a plăti, așa numita „digiProof”. Clienții pot să-și plătească marfa cu ajutorul amprentei, iar plata se face automat prin debit direct. (Foto: epa>

mailto:mihaela.tarras@informmedla.ro
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• Reconfirmat. Episcopul reformat de Piatra Craiului, Las- zlo Tokes (foto), a fost reales, sâmbătă, în fruntea Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania, după ce, înainte cunumai câteva ore, el declarase în fața Adunării Generale a Consiliului că renunță la funcție.(MF)
• Undă verde. Camera Lorzilor din Parlamentul britanic a aprobat proiectul legislației antiteroriste propus de Guvern, punând capăt unor dispute care au determinat prelungirea la mai mult de 30 de ore a ședinței Parlamentului.(MF)
Israelul ar putea ataca Iranul

Ierusalim (MF) - Israelul a elaoorat planuri 
secrete pentru un atac asupra unor obiec
tive din Iran, în cazul în care eforturile 

diplomatice pentru suspen
darea programului nuclear 
al regimului de la Teheran 
eșuează, relatează Sunday 
Times, în ediția electronică. 
Cabinetul de securitate is- 
raelian și-a dat acordul ini
țial pentru un atac, în tim
pul unei reuniuni desfășu-Ariel Sharon

rate, în februarie, la ferma din Deșertul Ne
gev a premierului Ariel Sharon. Forțele is- 
raeliene au simulat deja un atac asupra cen
tralei nucleare de la Natanz. La operațiune 
ar urma să ia'parte forțele de elită Shaldag 
și avioane F-15 din Escadronul 69, înarmate 
cu obuze de distrugere a buncărelor. Planu
rile au fost discutate cu oficiali americani, 
care au anunțat că nu se vor opune unui 
atac israelian, în cazul în care eforturile 
diplomatice vor eșua. Teheranul susține că 
are un program nuclear civil, cu toate că 
serviciile de informații israeliene și cele 
americane sunt de părere că regimul ira
nian încearcă să producă arme nucleare.

t

■ MAE: Cetățenii 
români întorși din 
Spania na îndeplineau 
condițiile de intrare.

Primele femei polițist au reușit să facă 
o breșă in normele fundamentalismului is
lamic din Iran. Vestimentația, ușor inadec
vată pentru escaladări, pare să nu le încurce 
pe temerarele apărătoare ale ordinii publice.

.. ■ ' ■*- ■ - > ..............■: •

PRM-alt nume, 
alt președinte
■ Corneliu Vadim 
dor a schimbat denu
mirea partidului său ia 
presiunile externe.

București (MF) - De sâmbă
tă, Partidul România Mare 
are un alt nume, Partidul
—........................... •

Eu conduc în continuare PPRM,
dar nu mai am ttap tatotdeauna să 
mă ocup de toți nebunii din filiale, 
detente orgoliile locale și de teste 

certurile pe funcții.
' t

Cornelii» Vadim Tudor

• . • » • ♦ #•»••... .:.« • * .
Popular România Mare, și un 
alt președinte, Corneliu Cion- 
tu. Fostul lider PRM, Come- 
liu Vadim Tudor, « devenit, 
la propunerea sa, președinte 
de onoare al noului partid, 
declarat creștin-democrat și 
moderat. Plenara Consiliului 
Național al Partidului Popu
lar România Mare a făcut 

, aceste modificări la statutul 
partidului pentru că - a expli
cat Corneliu « jdiin Tudor 
Partidul Popular tuopum șl 
comunitatea Internațională

■

■ 1 ‘
■ Planul redirecțlonării 
trupelor siriene va 
ajunge pe masa lui 
Kofi Annan.

-(] B Trupele sirie
ne își continuă, duminică, re
tragerea din zona muntoasă 
care înconjoară Beirutul și se 
îndreaptă spre eștul Libanu
lui, operațiunea urmând să se 
încheie în următoarele zile. 
Potrivit unor surse militare 
libaneze, sirienii evacuează

Brookfield (MF) - Un 
bărbat a deschis focul, 
sâmbătă după-amiază, în- 
tr-o biserică din orașul 
american Brookfield (sta
bil Wisconsin), omorând 
șapte persoane; după care 
s-a sinucis. Patru difttre 
victime au murit pe loc, 
iar alte trei, după ce au 
fost transportate la spital. 
Incidentul armat a avut 
Ioc la Brookfield, o locali
tate situată în apropiere 
de Milwaukee. Victimele 
sunt enoriași ai unei secte 
evanghelice.

nu ar fi agreat fosta denumire 
a partidului. „Lumea a fost 
speriată crezând că avem pre
tenții teritoriale la Ucraina, 
la Republica Moldova sau la 
Bulgaria”, a menționat sena
torul PRM. El a spus că deci
zia de a renunța la funcția de 
președinte al partidul s-a da
torat faptului că are nevoie de 
timp liber pentru a „pune pe 
picioare” un nou post de tele
viziune, fără de care PPRM 
„se prezintă degeaba la ale
geri”, și peiitru a-și finaliza 
teza de doctorat în Teologie. 
Referitor la opțiunea sa pen
tru funcția de președinte de 
onoare, Vadim Tudor a expli
cat că acest lucru nu trebuie 
interpretat ca o „retragere în 
linia a doua”.

„Eu conduc în continuare 
PPRM, dar nu mai am timp 
Întotdeauna să mă ocup de 
toți nebunii din filiale, de 
toate orgoliile locale și de 
toate certurile pe funcții”, a 
arătat fostul lider PRM. Cor
neliu Vadim Tudor a mai 
snus că ftinctia di M dlih 
de onace 
lei de președinte.

superioară ce- senatorul HIM spune că gestul său nu trebuie interpretat ca o 
, atragere în linia a doua".

barele d «a Dbtmr al-bnoarab 
și Bologna, situate la nura-est 
de Beirut.

în noaptea de sâmbâtâ spre 
duminică, aproximativ 60 de 
vehicule militare skteneeare 
transportau 
la punctul de graniță Jdaidft 
Yabous.

Trupele siriene vor menți
ne un avanpost în zona tre
cătorii Baidar iar prima bază 
de repliere va fi situată la Jdi- 
ta, înzoiu Bekaa4au adăugat rii. Abdel Rahim Mourad, a 
sursele citate. Armata siriană declarat că, în prima fază, se

București (MF) - Cei 234 de 
români care au fost Întorși de 
autoritățile spaniole de la 
granița dintre Franța și Spa
nia nu îndeplineau condițiile 
necesare pentru intrarea și 
șederea în Spania. Potrivit 
purtătorului de cuvânt al 
MAE, Cătălin loniță, românii 
sosiți la granița spaniolă în 
șase autocare nu aveau suma 
necesară șederii pe teritoriul 

a Început marți, retragerea 
din nordul și vestul Libanu
lui, militarii îndreptându-se 
spre estul țârii. în urma de
ciziei luate de președinții siri- 
ap, Bashar al-Assad, și liba- 
ntt, Emile-Lahoud. >

Militarii sirieni eliberaseră 
vbteri toate pozițiile din nor
dul Libanului, dar nu și cele 
șapte birouri ale serviciilor 
de Informații siriene.

Ministrul libanez al Apără- 

spaniol (100 de euro pe zi de 
persoană), deși spuneau că 
merg la muncă nu aveau do
vada faptului că sunt angajați 
de vreo firmă de acolo, nu 
aveau contracte de muncă, 
nici dovada unor servicii plă
tite în avans, de exemplu ca
zarea, nici bilete de întoarce
re. MAE consideră că nu are 
„nimeni nimic cu românii”, 
dar ei trebuie să respecte 
strict, asemenea cetățenilor 
altor țări, condițiile de acces 
în Spania, să se intereseze în 
prealabil care sunt acestea și 
să le îndeplinească. Cătălin 
loniță nu știe dacă au fost 

vor retrage din Liban circa 
6.000 de militari sirieni. Emi
sarul Organizației Națiunilor 
Unite, Terje Roed-Lârsen, a 
anunțat, sâmbătă, după o în
trevedere cu Assad, că îi va 
,prezjența săptămâna reșșța 
secretarului general al ONU, 
Kofi Annan, planul detaliat al 
retragerii siriene din Liban, 
înainte de declanșarea primei 
faze a retragerii, îh Liban 
erau staționați aproximativ 
14.000 de militari sirieni, ma
joritatea în zona Bekaa.

întoarse din drum și autocare 
eu cetățeni din alte state, dar 
spune că a fost o zi normală 
în frontieră, nu a fost vorba 
de un aflux uriaș de mașini. 
Totodată, faptul că autocarele 
românești au încercat să in
tre în Spania printr-un pimct 
de frontieră secundar, prin 
Munții Pirinei, nu prin cel 
principal, normal, de pe auto
stradă, ar fi putut stârni sus
piciunea autorităților. Cele 
șase autocare au fost escor
tate de jandarmerie și apoi de 
poliția aerului și frontierelor 
până la punctul pe unde in
traseră în Franța.

Denunță „ipocrizia presei"
Moscova (MF) - Guvernul rus denunță 

ipocrizia presei, care s-a declarat consterna
tă de asasinarea liderul separatist cecen As
lan Mashadov, a declarat purtătorul de cu
vânt al Ministerului rus de Externe. „Cu 
vorba, multă lume ne presează să luptăm 
activ împotriva terorismului internațional, 
dar, în realitate, suntem martorii unei si
tuații în care eliminarea unuia dintre cei 
mai odioși teroriști internaționali provoacă 
regrete”, a spus el. Mashadov, lider moderat 
al separatiștilor ceceni, a fost ucis marți 
de forțele ruse, Intr-un sat situat Ia nord 
de capitala cecenă. Rusia îl acuza de impli
care în mai multe atentate teroriste, inclu- 
siv în criza ostaticilor de la Moscova, sol
dată, în 2002, cu moartea a 130 de persoane.

t

Hamas parttâpă la alegeri
Nablus (MF) - Gruparea Ha- lativ, desfășurate în 1996, și 

mas va participa, pentru pri- a refuzat să prezinte candi- 
ma dată, la un scrutin legis- ’ dați la scrutinul prezidențial 
lativ desfășurat în teritoriile 
palestiniene, lnscriindu-se in 
cursa pentru alegerile din da
ta de 17 iulie, a anunțat, sâm
bătă, un reprezentant al prin
cipalei mișcări islamiste pa
lestiniene. „Hamas a decis să 
participe la alegerile din vara 
acestui an pentru Consiliul le
gislativ palestinian”, a afir
ma Mohammad Ghazal, unul 
dintre liderii grupării. Mișca
rea Hamas a boicotat primele 
alegeri pentru Consiliul legis-

din 1996, câștigat de Yasser 
Arafat, precum și la cel din 9 
ianuarie, câștigat de Mahmud 
Abbas.

Gruparea islamistă Hamas 
a protestat astfel față de 
încheierea acordurilor cu Is
raelul, deoarece nu recunoaș
te dreptul la existență al sta
tului evreu și susține crearea 
unui stat islamic „de la Ma
rea Mediterană la Iordan”, în 
teritoriul Palestinei din tim
pul mandatului britanic.
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• Societăți... exotice.în județul Hune
doara, cele mai multe firme cu capital străin, 
304 respectiv 213 aparțin italienilor și ger
manilor. Pe lângă acestea, în județ mai 

^funcționează și două firme din Sudan, patru 
^lin Australia, una din Hong Kong și una din 
^Brazilia.1'

Vădim,
arogi.

o ieșire calculată?

• Ultimul termen.Termenul până la care 
se acordă reducerile pentru achitarea inte
grală a impozitelor și taxelor locale aferente 
anului în curs expiră la 15 martie. La nivelul 
județului Hunedoara, primăriile au decis ca 
reducerile să se situeze între cinci și cinci
sprezece la sută. (T.S.)

■ Politicienii hune* 
doreni sunt de părere 
că steaua lui Corneliu 
Vadim Tudor a apus.

Tirerhu Stroia

Theriu Stroia 
tfc«dn,rtr»l»el«f»n»

Ne-au blocat la 
integrare!

Deva - După o perioadă da 
acalmie in PRM, decizia lui 
Vadim de a ceda funcția de 
președinte, de schimbare a 
statutului și de apropiere față 
de Partidele Populare Euro
pene a readus în prim plan 
PRM. C.L a contactat câțiva 
politicieni hunedoreni,pentru 
a afla cum privesc aceasta.
O mutare calculată

Mutarea făcută de Vadim

este o mutare calculată, 
susține Victor Vaida, preșe
dintele PSD Hunedoara. „E în 
folosul partidului și e impusă 
de dorința PRM-ului de a 
intra în familia Partidelor 
Populare Europene. Probabil 
că membrii PRM și-au dat 
seama că, în actuala formulă, 
nu au nici o șansă de a se 
integra în familia europeană. 
Sunt convins că de acum 
încolo puterea lui Vadim va 
fi mult diminuată”.
A făcut mult râu

„Este un gest pe care fi 
apreciez, mai ales că Vadim 
Tudor a făcut atât de mult 
rău județului nostru, spune 
Mircia Muntean, președintele 
PNL Hunedoara. Când spun

Petru Mărginean Mircia MunteanVictor Vaida

asta mă gândesc la mineri- 
adele conduse din umbră de 
Vadim și Iliescu. Sunt sigur 
că PRM-ul își va schimba 
total discursul politic și că 
epoca lui Vadim a apus”, 
afirmă Mircia Muntean.
Lupu-și schimbă păruL..

„îmi face impresia că e o 
păcăleală, ceva de genul

tât de mult le place românașilor treaba 

asta cu integrarea în UE, încât trec 
granița și aderează într-o veselie. Ba la un 

cules de căpșuni, ba la o mică șmenuială, mă 

rog, orice, numai să simtă europeano' ăsta 
occidentalizat că facem și noi parte din 
marea familie europeană.

Qi tocmai când se gândeau românii că dă 
Ofirul ierbii, răsare ștevia spaniolă și pot 

dormi liniștiți prin parcurile din călduroasa 

{ară latină, că nesuferi{ii de spanioli au întors 

»foaia... Și pe noi din drum, bineînțeles. Uite-ludid... pe iiui uni uium, uinein^cie»» uite- 
v ■ așa, în urmă cu puțin timp, mai bine de 2000 

de românași get-beget au fost opriți la granița 

spaniolă și obligați să facă cale-ntoarsă. 

Adică, cum ar veni vorba, s-au cam săturat 
de turiștii români veniți pentru o săptămână 

și plecați numai prin expulzare. Așa că nu 

ne-au mai lăsat să ne integrăm și noi prin 

peisaj.

I^n felul acesta, integrarea României începe 

să dea rateuri. Să sperăm că nu se trezesc 
la realitate șt Celelalte state europene. Și să 

nu ne mai rămână ca alternativă decât inte
grarea în absolutul lui Guru.a
Pericol de inundații

Deva (C.P.) - Centrul operativ pentru 
situații de urgență din cadrul Ministerului 
tf «aiului și Gospodăririi Apelor a trans
its prefecturilor din vestul țării o averti

zate hidrologică privind posibilitatea pro
ducerii unor inundații. Potrivit prognozei 
hidrologic», se vor produce creșteri impor
tante de debite, cu posibile depășiri ale 
cotelor de atenție, în intervalul 13 -15 mar
tie pe unele râuri din zonele aferente 
bazinelor Crișurilor Repede, Negru și Alb. 
Creșterile nivelului apelor vor fi generate 
de ploi, topirea zăpezii, precum și ca turnare 
a fenomenului de propagare.

„lupu-și schimbă părul, dar 
năravul ba”, susține Petru 
Mărginean, președintele PUR 
Hunedoara. Ieșirea lui Vadim 
și schimbarea atitudinii aces
tui partid era obligatorie. 
Interesant e că, în aceeași zi, 
am asistat la ieșirea de pe 
scena politică a doi extre
miști: Vadim și Laszlo 
TOkes”, afirmă Mărginean.

MWAILA TăMAȘ

Lupta pentru titlul de campion
■ Cosmin Oprescu va 
reprezenta România la 
Campionatul Mondial 
de taekwon-do.

Deva - Luptători de taek-
won-do se pregătesc pentru 
Campionatul Mondial care va 
avea loc anul acesta, în iulie, 

- la Dortmund, Germania. Cam
pioni din toate țările lumii

La CM «te taekwon-do va participa șl un hunedorean

dial. Și țara noastră va avea 
un reprezentant, Cosmin 
Oprescu, campion național la 
categoria 63 de kilograme, 

vor lupte pentru masate pre- înainte ,de marea finală, la 
miu și titlul de campion mon- Treviso, hi Italia,

desfășura Campionatul Euro
pean. Cosmin speră că va 
obține, aici, un loc fruntaș și 
va reuși să fie printre primii 
câștigători in Campionatul 
Mondial, /p.7

Salvarea vs. taxi
Deva (M.T.) - Un acci

dent de circulație s-a 
petrecut vineri seara, la 
intersecția Străzii Mine
rului cu N. Bălcescu 
Protagoniștii au fost o 
mașină a Ambulanței 
Deva și o mașină a unei 
firme de taximetrie. 
Șoferul ambulanței nu a 
respectat semnul stop 
din intersecție, lovindu-1 
în plin. în urma impac
tului, conducătorii auto 
au scăpat cu răni ușoare.

/-vedcă Intr-adevăr 
Va fost un succes. 
Aceasta reieșea din 
toate materialele 
informative prezentate 
de televiziuni. Ameri
canii nu sunt grăbiți 
la fapte și cred că mai 

r trebuie să avem 
răbdare.

’ Ioan Turtureanu,
-Deva

rpoate transmisiunile 
JL directe ale întâl

nirii dintre Traian 
Băsescu șl președin
tele SUA au avut doar 
cuvinte de apreciere. 
Cred că nu va trece 
mult timp până când 
vor apărea rezultate.

TuțA GOM 
Deva

vru am urmărit 
IN toate emisiunile 
care au prezentat 
secvențe de pe parcur
sul vizitei președin
telui Băsescu în SUA, 
dar din relatările de 
la știri a reieșit că 
președintele a fost 
primit foarte bine. 
Cornel Florea, 
Deva

—
_______

____________

Deva (R.I.) - Campania 
„Responsabilitatea ta=3 la 
mie” a fost inițiată de 
curând de trei ONG din 
Alba Iulia: Asociația „Spri
jiniți Copiii”, Asociația 
„Ceres” și Fundația „Ter- 
rArmonia”. Campania a 
demarat în 4 județe, Alba, 
Hunedoara, Cluj și Sucea- 

și pledează pentru

acțiunea în parteneriat a 
mediului de afaceri, ONG și 
administrația publică și va 
dura pe parcursul întregu
lui an. Din ianuarie 2005 au 
intrat în vigoare prevede
rile Codului Fiscal: 3 la mie 
pentru societățile comer
ciale, 5% pentru activități 
independente sau 1% pen
tru simplul salariat.

București (C.P.) - Persona
lul civil care a fost încadrat, 
în unități ale MApN și 

^urmează să beneficieze de 
recalcularea pensiilor trebuie 
'să anexeze, la solicitarea 
.scrisă, o copie a cărții de 
muncă și să precizeze obliga
toriu U.M. care a efectuat 
salarizarea bl perioada pen
tru care se solicită eliberarea 
.adeverinței. Conducerea Arhi- 

f valor MlittUrt dorește ea ast-

fel să dea mai rapid curs 
cererilor foștilor salariați 
civili al M.Ap.N. care se 
încadrează în prevederile 
Legii nr. 19/2000, cu modi
ficările și completările ulte
rioare, precum și ale HG nr. 
1550/2004. Informații supli
mentare pot fi obținute de la 
Serviciul Arhive și Docu
mentare Militară, strada Dr. 
Taberei 9-11, Sector 6, 
București, tel. 021-410.74.06.

.măsură putem spune 
că a fost un succes, 
dar trebuie să 
așteptăm rezultatele 
care vor apărea sau 
nu. Traian Băsescu a 
oferit totul și deocam
dată nu a primit ni
mic concret.
Iue Tunde, 
Deva

Trebuie să fim re
zervați în aprecieri 
și să privim la rece 

tot ceea ce s-a întâm
plat în SUA. Până 
când nu apar rezul
tatele vizitei nu 
putem afirma că a 
fost un succes, poate 
doar diplomatic.
NlCU J1ANU, 

Deva



luni, 14 martie 2005 tW

la consednt*

tetâimentelof

*e»_______________ ___________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

OTEL - ONORA

O veche dragoste s-ar putea să reapară în viața dv. 
Hotărâți-vă dacă vreți să reăprindeți această flacără stinsă 
cândva.

1&50|pMPro .. 
1930 Junelui TVR. Sport

'Natasha Henstrige, 
l&feteh Miller, Natashia 
jNBSatns, Cartos Jacatt, 
UamtelgWtartEtegla: 
Reza BedKOvuck

1 Emisiune ta cadrul 
poți deveni mH-

2f - i "iaculoise.
Vindecări miraculoase

21 oțt--2O nev._______________ ■>.. ■.
Mai- multă muncă, mai puține vorbe! Dinamismul dv aduce 
f«ate succese, dar du vă recomandăm să dațl statwbfiiscațl 
să suportați consecințele eșecurilor.

Sunteți prea credul. Ar trebui să vă nbtâți toate pro-puner
ile Și promisiunile partenerilor de afaceri. Așa preîntâmp
inați orice intenție de îpșeiâdune.; ”' ■ ■ d -• ■ 4

7300 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9:15 Tânăr și nelnștit Cu: 
0 Eric Breeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

10:15 Apropo tv (reluare) 
11:15 Cu Grivei la tribunal 
0 (reluare)

1330 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo

1330 De râsul kni 
1430 Hoa£
1630 Tânăr șineliniștit Cu: 

19 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Nicole Thomas 
Scott

1730 Știrile PRO TV 
1745 Uo.
1930 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo

Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30-15.00 Deva, Str. Zarandului, CăminMatex

1929 - S-a născut actorirt'îurie Darie i.Dragoste la zen 
grade* «Cucoana Chlrița*)
1919 - S-a născut Alexandru Paleologu, scriitor și om 
politic
1854 - S-a născut Alexandru MacedcM 
simbolismului ÎH poezia românească (m. .
1804- S-a născut, la Vtena, Johann Strauss - tatăâ com
pozitor, violonist și dWjor (ml 25.09.1849)
1883 - A mlirit Karl Marx, filosof șl economist (n. 
5.05.1818)
1879 - S-a născut fizicianul Albert Einstein; a formulat 
teoria relativității; Premiul Nobel pentru Halcă (m. 
1834.1955)

mSRiti. Cu: Barbara
HMdri, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medelin

22S0 De trel ori femeie emi
siune cu Mifiaela Tatu 

030 Extravaganta Anasta- 
E1 sta. Cu: Norkis Batista, 
, Juan Pablo Raba, Kiara,

* B Hilda Abrahamz, Dota 
» Mazzone, Saul Marin, 

■; r Ludano D'Alessandro, 
-■ 5 Crisol Carabei, Gustavo 

Rodrlguez, Mayra Ale
jandra

MB Răzbunarea.
IftCu: Gabriela Spanie, 

, , Josâ Angel Llamas, 
lari ' Helena Doering, 

' Orlando Miguel, 
» Slachoque,

Jr A. Rezultatele nu se anunță favorabile, dar puteți să 
mutați sau să rezolvați Împreună cu ceilalți di! 
Apar mici probleme financiare.

Wt imrtzJO jBr. ’ ....
Dovediți mobilitate psihică șl tfteh^lă, yă puteți adapta ia 

situații diverse. Bar, deși pare -să-ra 'surâclâ șansa, nu e 
cazul să vă forțați norocul. *?} • ’

830 Cwsă sub soare 
0 (dramă, SUA 1996).

945 Casa întoarsă pe dos 
0 (comedie, SUA 2003). 

1135 Irene (comedie, Franța, 
02002).

1320 Ckixjl de bowing 
(comedie, Australia, 
2002)

14:55 Prietenele (dramă, SUA. 
02001)

1630 Potanon 3 (animație, 
Japonia, 2001). Voci: 
Veronica Taylor

18:05 Nancy Drew (suspans, 
0 SUA 2002).

1930 Pe platourile de filmare 
Ep. 11

20DO tameni nu poate opri
O (Anele (comedie. Aus

tralia, ,2003). Cu: Gary 
Eck, Anthony Mir, 
Kicnara Carter, xirsne 

un i, «oberi Canton 
2135 Casa htoarsă pe dos 

«(comedie, SUA 2003). 
2320 Patru băieți șl o geantă 

(acțiune, SUA 2001). 
Cu: Barry Pepper, Vin 
Diesel, Seth Green, An
drew Davoli. Regia: John 
Malkovich, David Levi
en, Brian Koppelman.

0:50 AdnMand (drand, 
0 Franța; 2002). Cu: 

Daniel Auteull

0630-0730 Observator (r^f~
11.00-1230 Emisiune de 1 

divertisment
7345-24.00 Observator

Documentar de cultură 
tufralâ -

213b malul TVR. Sport

WR Jurnalul Euroraws pan- 
1 tr tomlnta
« fflamlum (thriller, 
" flGeimania, 200$. Partea 
3. sS. Cu: Bernhard Better- 

*rnann
MD DtarictoL Cu: Cralg 
WT. Nelson, Janta Brook, 

Lyne Thigpen, Roger 
.«Aaron Brown, Sean

kMNpmotor al

-AMARAT-RA 

BENA - SOL -

Se întrerupe furnizarea gazuiui metah ln Deva: 
09.00-153(5 M ^psfrbdorilor, tri. TC2

Str. 22 Decembrie, partea dreaptă, Str.. Zăvoi 
•Șart; Progresul, >bl B, sc. A. B, C și D

Soluția integrantei din numărul 

precedent: O - M - HAM -

1 OftOO Știrile TV Sport 09:15 Fot- mobil spoit Tastele
: bal: Divizia B (reluare) 11:00 ; 1530 Cum sa naște un auto- 

Știrile TV Sport 1220 Handbal > mobil tporl, Producții
! masculin (r) 1330 Știrile. TV 1630 Planeta ttiqaaurllor, 

Sport 13:10 Fotbal: AC Milan ■ > Vânătoare» micului Dai
. Manchister U. (reluare) 1530 i 1730 Câmpuri de bltlfli, 

Știrile IV Sport» 1530 Să facem ; FortfflOțffli Iul Hitler
< totull Cu Nicoiate Ludu 1545 1 1t30 Avorturi ta pescuit cu 

Motoare, motoare! 1630 Știr ' Rax Hunt
> ile TV Sport 1630 Fotbal: Med ■ MJo Pasionat de peecwt în 

din Primera DMston.1t»J8»4 largul coastelor Floridei
• lie TV Sport 1845 fW * HuOO Competiție mașinăriilor 
1 locurile I Concurs de pocher 2030 Performanfe ta wperia-
’ 2030ȘtirltaTVSport2055Rt- , tiv, Mumii
1 nets cu Nlcolefe Ludu 2057 < 2130 Lumi dliptoul Petw-
; Motoerae, ntoMal 2130 TV ! poll»
• Spart Sbedel Scufundați sub UO Uatidcaraafait
I marinul aajtanl 22:50 S(*or î traMfamat ta fetii*

21fan.-20febc________________________________ . ■
■ Azi trebuie să evitați încălcarea regulilor de conviețuire și
jCgk a legilor. Se întrevede un conflict cu autoritățile sau ca 

Atenție la tot ce facețib . , , . ■»

atw-go «aiwt..„...........    ■
faceți O selecție riguroasă a priorităților ce Impun chettp- 

rapide. Cu greu rezistați tentației de a investi. Fiți 
econom, deocamdată!

TARANA - ET - MURITORI - 

VESEL - DIN - NIT - TATU - PIN

o micuță cu responsabilități’1.
(Foto: Traian Mânu)

ANTENA 1

TELE 1 DEVA

DISCOVERY
TV SPORT

VAcheltulțier^i!^^rnb(i^tiȘ^H 
<>• 1» hurrie și dorința de a-i ajuta pe ceilalți, dar-< 

păți doar de probleme iftdpiente.. MăS?
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Dispecerat apă rece 2270®?’
Dispecerat apă caidă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227QW,.
totamsțSLCFR
Urgențe -
Pompieri 981
JaattaRHtiil-:,.- - 968
Poliție 955
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• Gazul rde buzunarul. Gazele naturale 
se vor scumpi de la 1 aprilie în medie cu 20 
la sută. Autoritatea Națională de Reglemen
tare în domeniu susține că de la această 
dată va fi implementat un nou sistem de 
tarifare, diferențiat pe categorii de consuma
tori. (CP.)

• Acte pentru înscriere la cursuri. Per
soana care dorește să urmeze un curs de 
formare profesională trebuie să depună o 
cerere, certificatul de naștere (original și 
copie), actele de studii (original și copie) și 
actul medical din care să rezulte că este 
aptă de muncă pentru meseria în care 
dorește să se califice. (C.P.)

Bluză , , SQOQOIei

ală dedicată 
ultimelor

dte, 18 martie.
(Foto:

’"f/rtB

Pulover___________ ,- ;________ 70000 tei
MdHț____~~~_____________________ ___ lei
Sacou lei
SAjope^ de lucru_______  «>0000 tei

Scurte^ 90000-190000 fel
Mănuși do ptete ________ 2Z_________ 40000 tei

Căciulă de blană ________ 60000 - 1 «W tei
Cojoaci "blană 170000- 457000 lei

1?oa > i.

Cămașă 40000 lei
Coyturpadulți 132000-180000 lei

319000 - 90000 iei
Halat................ ' 60000 a
Palton TBOOfl-IRJOMW
Pantaloni 420(30 - «0000 tel
Pardesiu 1500130 tei

Informatician cu bavețica
■ O afacere de succes 
poate fi cea a 
cursurilor de calcula
toare pentru copii.

Claia PAs__________________
fiara pM#ifrfonwiu>dla.ro

Deva - Impactul utilizării 
calculatorului este din ce In 
ce mai mare în societatea 
modernă. De la obținerea 
unor simple informații de pe 
Net, la procesul de învăță
mânt și până la condițiile 
impuse de angajator pentru 
cei care sunt în căutarea unui 
loc de muncă, cunoștințele 
legate de operarea pe calcu
lator sunt cele care te trans
formă din perdant în câș
tigător. Din acest motiv, tot 
mai mulți părinți apelează la 
sprijinul specialiștilor în

Reguli pentru compensate

i ROWETROl

ȘNP Pl-TRQM
2. SIFIBANAjCIi hmw„„i,ihmhi '   —! «
3. TIV

Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

....4730....... 1.46

COP 4-2,48
*200 -2.44
0 RNWEST SA DEVA, 
<*** QUASAR), tal.:

București (C.P.) - Medicii 
vor .prescrie, începând de azi 
și până Iâ sfârșitul lunii mar
tie, puțin peste jumătate din 
medicamentele înscrise pe 
lista compensatelor 90 la sută, 
respectiv numai produsele 
înscrise în categoria A, cele 
din grupa B revenind la 
reducerea de 50 la sută.

Ministrul Sănătății, Mircea 
Cinteză, a declarat că, în 
primele zile ale săptămânii 
trecute, a fost adoptată o 
Hotărâre de Guvern - aplica
bilă pentru categoriile defa
vorizate, prin care se com
pensează 90 la sută numai 
lista A de medicamente (gene
rice, cele ieftine care au ieșit 
de sub patent), urmând ca 
lista B (medicamente etice 
sub patent care sunt foarte 
scumpe) să revină la 50 la su
tă, așa cum a fost în primele 
opt l^ni ale luj 2004. „Farma

-K».- SC C.C.C.F SA Sucursala Deva, “NUN'I' str. Rândunicii, nr. 5, în calitate de titular al 
nllRLIC obiectivului de investiții, anunță publicul 
• w interesat că a depus la A.P.M. Hunedoara soli

citarea pentru obținerea acordului de mediu pentru obiec
tivul „Bază de producție Călan - SăceT, în orașul Strei - Săcel.

Documentația poate consultată la sediul A.P.M. Hune
doara, zilnic, între orele 8-16, iar propunerile publicului pot 
fi înaintate la A.P.M. Hunedoara, str. A. Vlaicu, nr. 25, 
municipiul Deva, in termen de 10 zile lucrătoare de Ia pu- 
blieaxeaHMunțului.

scopul educării odraslelor lor, 
astfel că în ultimii ani „medi
tațiile” la informatică sunt 
din ce în ce mai căutate și 
deci pot constitui o bună 
sursă de venituri.
Avem nevoie 
de specialist?

Unii dintre părinți, în 
încercarea de a le oferi star
tul corespunzător copiilor lor, 
le cumpără un computer per
sonal.

Ultimele studii arată însă 
că decizia este greșită! în 
primul rând, copilul nu poate 
învăța singur toate fa
cilitățile pe care le oferă un 
calculator, iar apoi, micul 
utilizator, care are încă o 
personalitate neformată, poa
te aluneca spre lucruri nesă
nătoase: jocuri violente sau 
navigarea în neștire pe Inter

ciile vor elibera în continuare 
medicamente compensate în 
limita contractului anual. 
Toate semnalele, primite până 
în prezent, că s-au epuizat 
banii pe un an de zile, nu 
surit conforme cu realitatea 
și ele au fost generate de in
terpretări diferite, care nu 
sunt imputabile nimănui”, a 
adăugat ministrul. în același 
timp, în 4 aprilie va intra în 
funcțiune noul sistem de com
pensare care ar putea să fie 
la fel de protector ca actualul 
pentru păturile defavorizate, 
în plus, ministrul Sănătății 
atrage atenția că depășirea 
plafoanelor nu va mai fi ac
ceptată. „Pentru a fi siguri că 
depășirea plafoanelor nu va 
mai fi făcută, am hotărât 
afișarea permanentă a sume
lor contractate de către toate 
farmaciile la nivelul CNAS”, 
a mai spus Cinteză.

net. Iată de ce se impune pre
zența unui specialist care să 
supravegheze activitatea co
pilului și mai ales capabil să- 
i destăinuie din tainele infor
maticii.
Școala de informatică

Punerea bazelor unei ast
fel de școli costă în jur de 30 
de mii de euro. Banii sunt 
necesari pentru amenajarea 
spațiului și cumpărarea de 
calculatoare.

Este important ca perso
nalul angajat să fie calificat 
în domeniu și să aibă talent 
pedagogic. Acesta din urmă 
este definitor pentru că în 
general copiii sunt atrași de 
cursuri doar dacă modul de 
predare este adecvat vârstei 
lor.

în caz contrar, riseați să-i 
pierdeți de clienți, îar afa

SC EUROCONSULT Arad
Filiala Deva - societate de reorganizări 
jurfidare -, anunță tofi creditorii« o 
dispus deschiderea procedurii reorga

nizării judiciare ;i a falimentului 
SC UNIVERSAL PREST SS M 

;i SC BOHFHI CENTER SRL 
Petroșani.

Potrivii art.75, alin, 1 din Legea 
nr.64/1995 - republicată, termenul li
mita pentru înregistrarea creonteler la 
grefa Tilntinihfti tlirnni: usiteit ’j

* ' ..«X Jtrt 

cerea să se ducă de râpă! 
Dacă adoptați soluția „orelor 
la domiciliu”, atunci este 
recomandată păstrarea servi
ciului de bază pe care îl aveți, 
cel puțin până vă formați o 
clientelă solidă.

De menționat este faptul că 
și în cazul meditațiilor este 
nevoie de înființarea unei 
firme, după cum stip’uează 
ultimele prevederi legale.

Gepttsi tnigai medhr 30000 euto 
Profit mediu anual: 40000 euro 
Sfiită ptețeii WpriRMtorii se 

pot orienta după modul cum 
funcționează această afacere In 
Vest. Date sunt ușor de găsit pe 
Internet. , . .X'.
Factori de risc perioada doafilS^ 

când trebuie găsiți primii dfenți.

SC EUROCONSULT Arad 
Filiala Deva • societate de rear- 
garâări ți lichidări jt-firinrt - 

anunță toți creditorii că s-adfe-
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mașină nonă?
câteva etape

Fire auto învecHt

Dumitru 
Gberghel

■ Pentru a beneficia 
de cele 30 de milioane

Cei ce intenționțază si te, 
neficieze de această facilitate 
trebuie să parcurgă câteva 
etape pentru a intra în po
sesia certificatului pentru 
cumpărarea unei mașini noi.

Persoana fizică (propri- 
etar/moștenitor) se Înscrie pe 
lista unuia dintre produ- 
cătorii/importatorii validați

64S0 «uro

DaClllG se află între preferințele 
hunedarenilor la achiziționarea unei 
mașini noi. (Foto: Traiul Mânu)

cont deschis la Trezoreria 
Statului, nu se află in proce
dura de reorganizare judi
ciară' sau de faliment șl nu 
sponsorizează activități cu 
efect negativ asupra mediului 
se pot Înscrie până la 3 
aprilie prin depunerea 
dosarului la Administrația 
Fondului de Mediu.. După 
acceptarea furnizorilor în 
program, persoanele fizice se 
pot Înscrie începând cu 20 
aprilie pentru cumpărarea 
unui autoturism nou și 
casarea celui uzat.

pentru achiziționarea unei 
mașini noi, de unde primește 
□ notă de acceptare, 
înscrierea este valabilă 30 de 
Zile de la primirea notei de 
acceptare. Ulterior, propri
etarul va preda autoturismul 
uzat unui REMAT care, după 
verificarea notei de acceptare, 
a certificatului de înmatricu
lare a autoturismului și a 
actelor de identitate, îi 
eliberează certificatul de 
predare în vederea dis
trugerii. Autoturismele care 
vor fi casate trebuie să fie în

Deva - Programul prin care 
românii Iși vor putea schim
ba mașinile mai vechi de 12 
ani pe un cupon în valoare de 
30 de milioane de lei, 
reprezentând avansul pentru 
un autovehicul nou, va fi pus 
In curând In practică. La 
finele lui februarie au fost 

Hi i: firmele care 
Îndeplinesc condițiile de 
colectare și casare a autove
hiculelor uzate. De asemenea, 
au fost stabilite condițiile pe 
care producătorii, importa
torii sau furnizorii de auto
turisme pot intra în program. 
Astfel, dealerii auto care și-au 
plătit integral impozitele au

Deva (G.P.) - Aproximativ 
200 de persoane fizice și-au 
exprimat deja dorința de a 

cumpăra prin 
credit aau 
cash o mașină 
nouă, in baza 
programului 
național de 
reînnoire a 
parcului auto, 
a declarat 

Dumitru Gherghel, director 
comercial în cadrul Service 
Automobile Dacia.

„Hunedorenii care doresc 0 
mașină nouă, beneficiind de 
prima de 30 de milioane de 
lei, trebuie să știe că acești 
bani se scad din valoarea

Deva (C.P.) - Aproximativ 
40% din cele peste 75690 de 
vehicule din județul Hune
doara sunt mai vechi de 15 
ani. „ în județ sunt înmatri
culate la această oră circa 59 
de mii de autoturisme, 3396 
de remorci și 1912 de trac
toare. în ceea ce privește 
numărul autoturismelor, în 
proporție de aproape 92 la 
sută aparține persoanelor fi
zice. Jumătate dm parcul 
auto este de fabricație 
românească”, preciza recent 
Nicolae Marin, subcomisar in 
• «unii Serviciului Poliției 
Rutiere din cadrul IPJ Hune
doara.

ele nu vor putea fi preluate. 
Noi vom achita contrava
loarea fierului vechi rezul
tat din dezmembrarea 
autovehiculului, la un preț 
de 3000 de lei pe kilogram. 
De asemenea, se vor da 
bani proprietarului și pen
tru bateria mașinii, acestea 
trebuind a fi colectate în 
baza normelor de protecție 
a mediului. în plus, noi mai 
avem obligația de a colecta 
și uleiul pe care îl vom 
depozita In recipiente spe
ciale”, ne-a declarat Ana 
Abrușan, manager al soci
etății Rec Prod Impex din 
Deva.



FC CIP Deva a câștigat

SPORT

• Rugby. Echipa de rugby a României a 
fost învinsă de selecționata Georgiei, într-un 
meci disputat, sâmbătă, la Tbilisi, în cadrul 
Cupei Europene a Națiunilor, cu scorul de 
20-13 (6-6). în următorul meci, România va 
întâlni, pe 19 martie, la București, echipa 
Ucrainei. (M.T.)

chiar jucând
■ Vicecampioana a 
învins -M Constanța, 
deși și-a menajat trei 
jucători de bază.

Dm (CM) - Fără Molom- 
fălean Stăncuța - accidentați 
și cu Al-Ioanii păstrat pe 
bancă pentru a nu risca un 
cartonaș care ar fi înseninat o 
etapă suspendare, FC CIP s-a 
urnit mai greu. Am asistat ast
fel pentru prima dată în isto
ria evoluțiilor FC CIP pe pri
ma scenă la o repriză în
cheiată cu un scor alb. După 
pauză însă meciul s-a animat 
și în ciuda ambițiilor oaspeți
lor de a obține trei puncte, 
vioara întâi a fost echipa an
trenorilor Stoica și Rupacici. 
Gherman (25) a deschis scorul 
cu un șut la vinclu din șase

cu rezervele
ipetri, după ce inițial Vișan și- 
tase într-un adversar. A venii 
replica: marinarilor, cel mai 
bun jucător al lor, Ștoica (31), 
driblându-1 pe Măgureanu și 
șutând în Stancu de unde îhln- 
gea a deviat în plasă. Cei doi 
deveni s-au revanșat un minut 
mai târziu, când Măgureanu 
a pasat ideal pentru Stancu 
(32) care singur cu portarul la 
6-7 metri n-a iertat: 2-1. CIP a 
Înscris încă o lată pe con
traatac, același Măgureanu 
pasând ideal pentru Vișan (38) 
care l-a executat pe excelentul 
portar al oaspeților cu o relu
are din prima: 3-1. Chiajj; și 
fără această victorie FC CIP 
s-ar fi calificat in play-off de pe 
locul secund, cu cinci puncte, 
față de șase cu care pleacă in 
cursa pentru titlu FC Bodu, 
ocupanta primului

Cosmin Gherman a marcat golul care a deschis apetitul ofensiv 
al FC Cip Deva. 1 (Fota: Traian Mânu)

■ Minerii au câștigat 
derby-ul cu Gaz Metan 
și au prima șansă ia 
promovarea în Div. A.

ClFRlAN WlARINUț 
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Petroșani - Sub comanda 
lui Gigi Mulțescu, Jiul a 
reușit să-și ia revanșă în fața 
echipei lui loan Ovidiu Sa- 
bău, formație care în ultima 
etapă a campionatului trecut 
le-a suflat minerilor 
movarea In favoarea celor de 
laCFROlUj. t„t

faze spectaculoase și nici un 
' ritm foarte ridic u
wa ifo&yfetorii ’
„savurând" victoria favori- 
ților abia după ultimul fluier 
al arbitrului. Gazdele au 
începu în forță și au avut

răzbunat și e favorită 
șansa de a deschide scorul la prin Dulcea (7), Mihart (14) și 
una din primele acțiuni de 
atac, după care au jucat 
extrem de pragmatic, la con
servarea rezultatului. „După 
gol obiectivul nostru a fost să 
avem cât mai mult posesia 
mingii, pentru a păstra cele 
trei puncte pe care ni le 
aduceau victoria. Din acest 
motiv am jucat prudent, fără

H- ...........•••••
După gol obiectivul 
nostru a fost să 
avem cât mșimult 
posesia mfoiU 
pentru a păstra

Perenyi (64), dar și-a blocat 
foarte bine adversarii, Gaz 
Metan expediind un singur 
șut pe poartă prin Stoica 
(min. 35).
Favoriți la promovare

în ciuda aluziilor lui Sabău 
care afirma că „Jiul va pro
mova doar dacă își va aranja 
și cumpăra toate meciurile pe 
care le mai are de disputat”,

ian
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a forța în atac”, comenta 
tehnicianul minerilor, Gigi 
Mulțescu. Cu această strate
gie, Jiul și-a mai trecut în 
cont doar trei ocazii clare

Viperele” galbene s-au 
dovedit a fi veninoase

patronul minerilor, Alin 
Simota, era optimist în pri
vință șanselor echipei sale. 
„Dincolo de faptul că e un fel 
de răzbunare pentru ce ne-au 
Scut cei de Ia Gaz Metan în 
vară, această victorie ne pune 
în postura de principali 
favoriți la locul I. Dacă însă 
nici în acest an nu vom 
ajunge în Divizia A, mă voi 
retrage din fotbal”, a spus 
Simota.
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â) a jutat, dă la 10-11 metri, în stânga portarului, după
ji o deviere a Iu1 Mog- ■ -

' Mna, forenyi ~ Mm* Orida (09 Mortlâ),
Mihart. SAdoiu Dulcea (70 Apetrx-I), lorga (56.Dumitra) Antrenor - Gigi

Cat»,
n - C Mo (70 Crătiun), Mfo-

lleteywmi (la#), Robert Pamaschin (Timișoara),Tra- 
Mare)

Egalare în ultimul minut
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Deva (M.T.) - Stresul și 
emoțiile handbalistelor hune- 
dorene s-au dovedit a fi din 
plin răsplătite. Meciul dispu
tat sâmbătă la Timișoara con
tra echipei Universității Ti
mișoara a fost un real succes, 
Hunedorencele au câștigat în 
fața echipei gazde cu scorul 
de 32 la 27. Meciul cu timișo- 
rencele a fost unul important 
pentru Remin, o înfrângere 
le-ar fi diminuat șansele să 
rămână în liga națională. 
„Meciul s-a jucat sub tensiune 
și acest lucru a dus la un scor 
strâns, de cinci goluri dife
rență. Pe parcursul meciului, 
fetele au făcut o serie de gre-' 
șeii tehnice, copilărești, dar 
să sperăm că își vor reveni și

vor juca mai bine la urmă
toarele etape”, afirmă antre
norul ecmpei „U” Remin, Ale
xandru Mengoni. Din cauza 
eșecurilor din ultima perioa
dă jucătoarele au fost „arse la 
buzunare”. „Salariile fetelor 
au fost diminuate, iar pentru 
a le primi așteptăm mai întâi 
din partea lor performanță. 
Meciul de la Timișoara s-a 
jucat in condiții normale și 
au fost aplicate mai multe 
variante de joc. Oricum, îi 
asigurăm pe susținătorii echi
pei că vom rămâne in liga 
națională”, spune directorul 
executiv, Gheorghe Crișan. 
Referitor la data primirii sala
riilor, Crișan nu a vrut să 
comenteze.

Cluj (C.M.) - CS Deva a 
confirmat rezultatele bune 
din perioada de pregătire și 
previziunile președintelui 
clubului, Călin Orbonaș, 
debutând cu dreptul în re
turul campionatului, deși a 
jucat în deplasare în fața 
unei echipe cu forță finan
ciară mai mare.

Elevii antrenorului Ro
mulus Gabor au avut forța 
de a reveni după ce au fost 
conduși de două ori, ulti
ma dată chiar în minutele 
de prelungire, obținând 
astfel o remiză (2-2) cu U. 
Cluj.

„Șeppile roșii au deschis 
scorul prin Jula (34), care 
a speculat un stop greșit al

lui Oprean, iar până la 
pauză noi am irosit cinci 
mari ocazii prin Gigi 
Ștefan (de trei ori), -Ceaușu 
și Lintaru. Am reușit să 
egalăm prin Pepenar (51), 
fostul corvinișt reluând cu 
capul din plonjon o cen
trare de pe stânga a lui 
Lintaru. Am primit din 
nou gol când același Jula 
(67) a scăpat de marcajul 
lui Hațegan. După alte trei 
mari ocazii, am egalat 
printr-un eurogol al lui 
Lintaru care a driblat doi 
jucători în careu și a șutat 
plasat in vinclu de Ia 10-11 
metri”, comenta Călin 
Orbonaș, președintele CS 
Deva.

Campion național la taekwon-do
■ La doa’ 19 ani, Cos
min Oprescu deține ti
tlul de cajjfoton națio
nal la taekwon-do.

Mihaela ______________
mlhMU.tamMfbrfamtmMl la.ro

Deva - își dorește să aducă 
tot mai multe medalii și să 
câștige un loc fruntaș in Cam
pionatul Mondial care va 
avea loc anul acesta la Dort
mund, in Germania. Acesta 
este cel mai important cam
pionat, pentru Cosmin, care 
șe pregătește intens și . nu 
WW Bl M susți

nătorii și în primul rând fa
milia. Până în 2003, Cosmin 
a luptat la juniori. Trecut Ia 
seniori, Cosmin a obținut ti
tlul de campion european, în 
Croația. Anul trecut a câști
gat locul doi la Campionatul 
European din Tampere, Fin
landa. Aici, a avut parte de o 
luptă grea. Adversarul său 
croat a avut un „as în mâ
necă”, vârsta, 30 de ani, și o- 
dată cu ea forța- în noiembrie 
anul trecut, â plecat cu mari 
eforturi financiare în SUA, 
Orlando- Florida. A fost pen
tru el un schimb de experi
ență, dar și posibilitatea să 
rămână definitiv -atol. A tette

zat, pentru că acest sport este 
pasiunea lui și vrea să ajungă 
în „vârful piramidei”. întors 
după trei luni în țară, Cosmin 
și-a continuat antrenamen
tele, iar în 28 februarie 2005, 
a câștigat locul I la Campio
natul Național susținut la 
Mediaș. „Am urcat în ring cu 
febră 39, tremuram din toate 
încheieturile. După acest 
meci am stat trei săptămâni 
în pat, pentru că m-am îm
bolnăvit de bronșită”, spune 
Cosmin Oprescu. Peste două 
săptămâni va pleca în can
tonament la Baia Mare, după 
care la Campionatul din Polo-
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• Argint. Atleta Nicoleta Gra
sa (foto) a ocupat locul doi la 
Cupa Europeană de aruncări 
lungi, în proba de aruncare a 
discului, desfășurată la Mer- 
sin în Turcia. Grasa, cu per

formanța de 60,75 m, a fost devansată de 
rusoaica Natalya Sadova, cu 61,74 m.(MF)

• Dezamăgit. Antrenorul Gheorghe Tadici 
intenționează să renunțe la conducerea teh
nică a echipei de handbal feminin Silcotub 
Zalău, fiind nemulțumit de slaba susținere din 
partea autorităților locale în acest sezon.(MF)

Gary Kasparov sc va apuca de politică.

Și-a anunțat retragerea
Linares (MF) - Fostul campion mondial 

de șah și numărul unu în clasamentul inter
național, rusul Gary Kasparov, și-a anunțat 
retragerea din activitatea competițională. 
Kasparov și-a motivat decizia prin faptul că, 
în ultimii ani, a fost supus unei presiuni ex
cesive și prin faptul că nu a fost susținut 
de Federația Internațională de Șah. „Voi ju

■ Rugbiștii românizau 
înregistrat prima 
înfrângere m actuala 
ediție a CEN, 13 - 20.

Livm Goroea
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Tbilisi - Naționala de rug
by a României a fost învinsă 
în mod surprinzător de repre
zentativa ' Georgiei, într-un 
meci disputat sâmbătă ia Tbi
lisi în Cupa Europeană a Na
țiunilor. Deși nu a pierdut ni
ciodată în confruntările din 
deplasare cu ' selecționata 
Georgiei, de data iceas a for-

invincibilitatea. în prima re
priză, tricolorii au condus de 
două ori, 3 - 0 și 6 - 3, grație 
a două lovituri de pedeapsă 
transformate de Ionuț Tofan, 
dar de fiecare dată au fost 
egalați. Timp de câteva minu
te, echipa noastră a avut un 
om în plus pe teren, flankerul 
Maisuradze fiind eliminat 
temporar (zece minute). Echi
librul numeric a fost resta
bilit în minutul 40, Corodea- 
nu fiind, la rândul său, aver
tizat cu un cartonaș galben. 
Scor la pauză: 6 - 6. Partea 
secundă a început cu două
eseuri ale gazdelor, reușite de 

mția antrenată de cuplul da' Maisuradze și Jtmsheladze. 
tehnicieni Robert Antonin șl Replica noastră a venit în 
Daniel Santemans și-a pierdut' minutul 58, când căpitanul

Georgienii s-au impus în minutele de prelungiri. (Foto: epa)
Sorin-Socol a înscris un eseu, 
urmat de o transformare a lui 
Tofan. Finalul a aparținut 
însă gruzinilor. Mai întâi, 
Jimșeladze a ratat o lovitură 
de pedeapsă de la 50 de metri, 
iar Teodorescu n-a reușit să 
fructifice o bună oportunitate 
de eseu. A izbutit însă Zibzi- 
badze, în minutele de prelun
giri, încercarea fiind trans
formată de același Jimșelad
ze, iar Georgia obține astfel 
prima- sa victorie pe teren 
propriu împotriva „stejari

lor”: 20 -13. Românii au sufe
rit prima lor înfrângere în 
acest sezon, însă șansele de a 
câștiga competiția nu s-au di
minuat foarte mult.
. Urmează, pe 19 martie, con
fruntarea cu Ucraina, pe te
ren propriu, apoi, în iunie, fot 
acasă, meciul cu Portugalia, 
echipă neînvinsă până acum, 
în cealaltă partidă disputată 
sâmbătă în Cupa Europeană 
a Națiunilor, Cehia a învins, 
la Praga, selecționata Ucrai
nei, cu scorul de 42 - 5.

ca șah deoarece îmi place, dar nu voi mai 
juca la nivel profesionist. Vreau să-mi tră
iesc viața. Este o decizie dificilă, deoarece 1 
am ajuns aici datorită pasiunii mele pen
tru șah”, a declarat Kasparov. Jucătorul rus, 
în vârstă de 41 de ani, a declarat că dorește 
să se dedice politicii și carierei de scriitor. 
„Toate persoanele ar trebui să se unească 
împotriva dictatorului”, a declarat Kaspa
rov, referindu-se la președintele rus Vladi
mir Putin. Gary Kasparovva 
scrie la seria „Marii mei predecesori0 (Carte 
referitoare la foștii jucători de șah), precum 
și la o carte în care intenționează să arate 
cum ia unele decizii, care va avea ca titlu 
„Cum viața imită șahul". Kasparov și-a 
anunțat retragerea după ce a câștigat tur
neul de la Linares. „Este cel mai bun turneu 
din lume, este un turneu minunat. Voiam 
să mă retrag aici”, a declarat Kasparov, îna
inte de a părăsi sala, însoțit de mama sa, 
Clara, care plângea.

Record mondial |
București (MF) - Atle

tul american Kerron Cle
ment, originar din Tri
nidad Tobado. a stabilit 
un record mondial la 
400 de taetri în sală, cu 
44 de secunde și 57 de ! 
sutimi, depășind astfel i 
performanța de 44 de 
secunde și 63 de sutimi, 
deținută de Michael John- i 
son, din data de 4 martie ; 
1995. „Nu am cuvinte. 
După ce am trecut linia 
de sosire mi-a venit să ; 
plâng. L-am depășit pe 
Michael Johnson!”, a afir
mat Clement, în vârstă i 
de 19 ani, campion mon
dial de juniori în 2004.

Gheorghe Hagl

Prioritate
Madrid (MF) - Cotidia

nul Marca notează, sâm
bătă, că jucătorul echi
pei Arsenal Londra, Jose 
Antonio Reyes, ar putea 
fi transferat, din sfezonul 
viitor, la gruparea Real 
Madrid. Potrivit sursei
citate, ores lin- 
tele grupării 
madrilene, 
Florentino 
Perez, va în
cepe remodels 
rea echipei 
Reyes este 
fotbalist 
care li^ 
place. A

z Z 1

!
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Elogiat de 
presă
Istanbul (MF) - Antre
norul formației Gala- 
tasaray, Gheorghe 
Hagi, a fost lăudat 
de presa din Turcia 

după meciul câștigat 
cu scorul de 3 - 0, în 
fața echipei Istanbul- 
spor, în etapa a 

XXIV-a a campiona
tului Turciei. Jurnalul 
Fanatlk consideră că 
Hagi „a făcut schim
bări foarte inteligente 
îh funcție de situația 
jucătorilor săi". Coti
dianul Sabah scrie că 
antrenorul român i-a 
făcut pe suporteri să 
îl scandeze numele. 
„Hagi a reușit încă o 
dată, să 3 facă pe su
porteri să scandeze: 
«I love you, Hagii». Și 
mai este ceva: îh pau
za competițională din 
această iarnă Galata- 
saray nu a achiziționat 
nid o vedetă, însă 
Rlbery șl Kabre sunt 
in reslonantf” 

notează jurnalul citat

Accesibili 1 Premiat de FR de Motocidismtccesieil
București (MF) - Echipa 

masculină de baschet Aee- 
soft Ploiești va juca hhpo- 
triva formației Lokomotiv 
Rostov, în semifinalele 
turneului Pen-European 
al FIBA Europe Cup, pro
gramate în 9 -aprilie. 
Echipa rusă a eliminat, 
sâmbătă seară, formația 
cehă Mlekana Kunin, cu 
77 - 71, după ce în, tur, 
învinsese, • de asemenea, 
cu 69 - 68. Lokomotiv Ros
tov ocupă locul șapte în 
campionatul Rusiei,

■ Timișoreanul Romeo 
Dunca nu marare de 
gând să participe la 
rally raid-ul Dakar.

București (MF) - Pilotul Ro
meo Dunca a fost premiat, 
sâmbătă, de Federația Româ
nă de Motocidism, pentru 
performanțele obținute în ca
drul Raliului Dakar 2005, 
competiție în care s-a clasat 
pe locul 79. Timișoreanul a 
primit din partea FR Motoci- 
clism o cupă, o diplomă și o 
medalie. „Mă simt mult mai

bine pe zi ce trece. Constat că 
nu m-am dus acolo fără sens. 
Foarte mulți oameni au fost 
îm ochii pe mine. Chiar ieri 
am avut o surpriză plăcută, 
când am urcat într-un taxi și 
după ce am plătit șoferul mi-a 
zis «Să trăiți, domnule Dun
ca!». Mi-am dat seama că prin 
ceea ce faci trezești pasiune 
în inimile celor care te pri
vesc. Asta mă face să mă start 
bine”, a declarat Dunca la fi
nalul festivității în cadrul că
reia FR Motocidism a premiat 
campionii naționali din 2004. 
întrebat ce a simțit pe parcur

sul desfășurării Raliului Da
kar, Duncă a spus: „în fiecare 
zi au fost situații deosebite. 
Au fost nenumărate zile în 
care m-am rugat la Dumnezeu 
să-mi ierte păcatele și să mă 
întorc acasă la familie. Meu e 
lac și pentru alții la Raliul 
Dakar”

ta cadrul evenimentului a 
avut loc și lansarea Team Ro
mânia,-motoareși speed-way. 
Președintele FR Motocidism, 
loan Alexe, speră ca noua 
echipă, prin participarea pe 
„circuitele adevărate”, să ob
țină performanțe.

Eșecuri pe linie la handbal
minată din competiție. Golu-■ Trei echipe româ

nești au susținut, sâm
bătă, meciuri în Cupele 
Europene la handbal. 
Liviu Gordea_________ ______
IMu.gerd,a«tatonM»4».ro ■

București Sâmbătă a fost1 
o zi nefastă pentru handbalul 
românesc, toate cele trei echi
pe angrenate în competițiile 
europene fiind învinse în de
plasare. La feminin, Oltchim 
Râmnicu Vâlcea a pierdut 
manșa întâi a sferturilor de 
finală ale Cupei Challenge (28 
- 31), disputată pe terenul for
mației germane BSV Buxte
hude, dar păstrează șanse de 
calificare ta penultimul act al 
întrecerii. Nu același lucru 
putem spune despre Rapid 
CFR București, reprezentanta 
României în Cupa Cupelor, 
care a fost învinsă la o dife
rență de 16 goluri, scor 24 • 40, 
de gruparea norvegiană Tert- 
nea Bergen, fiind, practic, eU-

rile formației Rapid au fost 
marcate de Amalia Busuio- 
ceanu (6), Alina Dobrin, Cris
tina Vărzaru (câte 5), Elena 
Moise (3), Gianina Toncean 
(2), Carmen Buceschi, Alina 
Stoicea și Ana David (câte 
unul). Aceeași soartă a avut-o 
și echipa masculină Mtaaur 
Baia Mare, ta Cupa Challenge. 
După ce ta urmă cu o săptă
mână reușise să se impună pe 
teren propriu ta compania 
portughezilor de la Braga, 
scor 37 - 21, băimărenii au ra
tat calificarea ta semifinalele 
competiției, fiind învinși în 
deplasare la o diferență de ze
ce goluri (22 - 32). Incredibil 
este faptul că jucătorii lui 
Lascăr Bană au avut o primă 
repriză catastrofală, în care 
au marcat doar de cinci ori, 
ta minutul 10 scorul fiind de
ja 9 -1 pentru gazde, ta Cupa 
EHF, Șilcotub Zalău a jucat 
aseară ta Ungaria, contra 
echipei Gyori Eto Club.

tatonM%25c2%25bb4%25c2%25bb.ro
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Apicultorii sunt nemulțumiți

din partea statului.

(Foto: arhtvS}

luate la b^n mărunți

Nicolae

vedere că fiecare apicultor 
are traseul lui și poate par
curge între 100 și maxim 1500 
km/an. Pentru stimularea cu 
auevărat a apicultorilor buni, 
ar trebui dată o subvenție 
pentru kg de miere vandabilă 
la export, pentru că numai 
așa pot fi stimulați să facă 
miere de calitate.

specialiști din domeniu, crescători 
î și procesatori da lapte din județ

Deva (L.L.) - Spriji
nul financiar pentru 
anumite cantități de 
legume și fructe proas
pete, destinate prelu
crării industriale, va fi 
acordat pentru: mere, 
prune, piersici, tomate, 
mazăre boabe verzi și 
fasole păstăi. Cuantu- 

Amul ajutorului financiar 
' ^ste Intre 1.000.000 și 
IM» tei la tonă.

• Simpozion - Ferma de taurine. 
Sâmbătă, 19 martie 2O0S, ora 11.00, fer
mierii crescători de vad de lapte, procesa
torii și asociațiile profesionale din județ sunt 
invitate să participe la Simpozionul „Ferma 
de taurine în perspectiva integrării în UE". 
Simpozionul va avea loc la Facultatea de 
zootehnie și Biotehnologii Timișoara. (L.L)

• Administrarea cotelor de lapte. DADR 
Hunedoara organizează miercuri, ora 10.00, 
temi nărui tu tema „Administrarea cotelor de 
lapte", prezentat de expertul Jean Ven-

tru a 
târzieri'

Specialiști din cadrul 
Agenției SAP ARD lucrează in 
prezent la redactarea lucrării 
intitulate „Ghidul solicitan
tului” pentru patru noi 
măsuri în cadrul Programu
lui SAPARD, pe care Româ
nia dorește să le acrediteze 
la Comisia Europeană.

Acestea se referă la dotarea 
laboratoarelor sanitar-ve- 
terinare și a celor pentru con
trolai calității (Măsura 1.2), la 
posibilitatea acordării de sub
venții pentru constituirea 
grupurilor de producători 
(Măsura 3.2), la agricultura 
ecologică (Măsura 3.3) și la 
silvicultură.

pentru procurarea de 
semințe, îngrășăminte și 
pesticide dar și pentru 
întreținerea culturilor. La 
aceasta se adaugă sub
venția de 5.000 lei/litrul de 
motorină pentru lucrările 
agricole. Subvenția pentru 
această etapă se obține 
doar după ce s-a verificat la 
fața locului dacă pregătirea 
terenului s-a făcut în 
toamnă. Cei care au dat 
avize fără să constate în 
teren asumarea acestor 
obligații, pentru care s-a 
primit subvenție, vor tre
bui să suporte costurile Și 
se fee vinovați de detur
narea sumelor. !

î ■ Hunedoara produce 
h anual 300 t miere și

101 ceară, iar ilantele 
; sunt potentate.

Deva (L.L.) - Prin inter
mediul angajaților de care 
dispune DADR Hunedoara, 

aU

Călin Marian ^pentru 
înființarea 

culturilor in toamna anului 
2004. Conform afirmațiilor 
directorului DADR Hune
doara, Călin Marian, „nu 
au fost găsite abateri de la 
lege’’. Țăranii care dețin în 
proprietate suprafețe de 
până la 5 ha de teren agri
col vor primi subvenții

ceperea lucrărilor pen- 
nu înregistra în-

PiimflMM iste "fata cea 
hamkâ a anului"

Buceș (LJj.) - Dintre cele patru fete ale 
i anului, primăvara este cea care aduce 
' veselia în sufletele oamenilor. Martie este 

momentul în care oamenii încep să caute 
primul ghiocel ca semn al venirii 
primăverii. Oamenii tacă mai păstrează obi
ceiurile legate cte mărțișor și însemnătatea 
acestuia. Simbolul lunii martie sunt vio
letele. fixiste multe superstiții în ceea ce 
privește luna martie. Auzim deseori că 
„martie vine asemenea unui teu și pleacă 
precum un miel”. Aceasta înseamnă că 
primele zile din martie sunt aproape întot
deauna mai răcoroase, mai capricioase, în 
vreme ce ultimele sunt calde și blânde.

Programe
■ Finanțatorul progra
mului „Finanțare Rura
lă" este Banca Transil
vania, agreată de BM.

Loredawa Leah_______________
iMvdMaJMhfMafMMOMte

Deva - Zona rurală este 
definită în cadrul Programu
lui de Finanțare Rurală ca. 
fiind orice localitate din 
România care are sub 200.000 
de locuitori.

” Finanțatorul programului 
de dezvoltare rurală este Ban-

de dezvoltare
ca Mondială și toate 
proiectele derulate și 
finanțate de băncile agreate 
de Banca' Mondială pentru 
acest program nu se 
derulează prin Direcția Agri
colă a județului Hunedoara.

Beneficiarii acestor fonduri 
pot fi societăți cu cel puțin 
51 la sută capital privat, soci
etăți situate în zonele rurale, 
indiferent de domeniul de 
activitate, situate în zone 
urbane dar angajate în acti
vități legate de economia 
rurală, sau societăți care 
desfășoară * activități ftaan- 

țabile în cadrul proiectului 
SAPARD.
Activități eligibile

Creditele se acordă, atât 
pentru investiții, cât și pen
tru suplimentarea capitalului 
de lucru. Termenele de cred
itare sunt flexibile și anume 
maximum 8 ani, cu perioada 
de grație 12.

Valoarea creditului poate 
ajunge până la maximum 80% 
din valoarea investiției. Suma 
maximă ce se poate acorda 
poate ajunge până la 1.000.000 
USD.

Lăsatul secului
. Lăpugiu (L.L.) - Ziua 

Lăsatului de sec pentru 
Postul Paștelui continuă 
să reprezinte un impor
tant prag simbolic. în 
seara duminicii Lăsatu
lui de sec, în multe 
localități se desfășoară o 
datină arhaică ce poartă 
numele de „Strigare 
peste sat”. Nenumărate 
simt batjocurile care se 
rostesc acum în fața 
întregii comunități, ca 
Intr-un adevărat „tribu
nal sătesc”. i
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Sfull-electric. 
euro, negociabil.

1741/255880.

Ford Fiesta, benzină, alarmă, 
închidere centralizată.
Preț 1.200 euro, negociabil 
« 0721/047943.

Di icia 1310, af. 1984, motor RK.
Preț 35 mii. lei, negociabil. 
« 0743/991393.

VW Jetta, af. 1983, benzină, consum 
Preț 1.600 euro, negociabil.

«0721/248268.

Dada Super Nova, af. 2002, alarmă, 
închidere centralizată.
Preț 135 mii. lei. 
«0743/011944.

Peugeot 307 HDI, af. 2003, diesel, ser
vo, airbag, ABS, climă, argintiu, fufl-elec- 
trie. Preț 10.700 euro, negociabil.
« 0727/228473.

Mercedes Vito, af. 2001, fall-option, 
diesel. Preț 12.200 euro. 
«0721/707741.

Preț 7.700 euro. 
«0721056182.

Aud A4 Sport Back, af. 2002, 
diesel, 131 CP, fufl-option.
Preț 16.-700 euro, negociabil. 
« 0744/799121.

Dada 1300, af. 1983, benzină și gaz. 
Preț 35 mH. lei.
«0254 70

VW Lupo College, af. 2001, benzină, 
servo, airbag, ABS, alarmă.
Preț 6.300 euro.
« 0722/544169; 0254/613395.

Daewoo CWo, af. 1996, full-option, 
preț negociabil.
«0744/393241.

Dada Legarea, af. 2003, închidere 
centralizată, climă, servo total.
Preț 4.950 euro. 
«0723/270348

Arc 234, af 1989, 8 tocuri, motor de 
Brașov, stare foarte bună.
*“!! 79-miL lei
O' 0726/761478.

ItonaitolKaf. 1990, diesel, 8+1 
focuri. Preț 4.500 euro, negociabil. ' 
«0254^74*5916. '

*
0

Mercedes 200 CDC, af 2001, full-op
tion. Preț 17,400 euro.
«0723/328111.

în fiecare zi de acum încolo

fără avans 
tara uiiani

perioada maximă 15 Mi 
suma maximă20 000 aere

slugi ce vrei și cumperi cMdorești 

poți începe chiar pmprin tafneere

BO.DecebalBI.R;Tel.234940

INF0TEL:0801 08 6557 
www.vbf.ro

http://www.vbf.ro
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Felicitări (67) Auto românești (36) Altele (61)
• Ja ntaț ani’", sănătate și fericire, Cristian 
Dodenciu și Ene Petre, vă urează dnlecttvul de la 
logistică din UM 01719 Deva
• luminata șl presărată să-ți le viata cu flori 
întotdeauna, sănătate, ferrtfe și împlinirea 
tuturor dorințelor n dprim taiui nostn aniel

u ocazia zriUte naștere. Btaian, Geor- 
■na^i Roxana a Jk

• tata Dada papuc, an fabricație 1992 stare 
bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 775243, 
0742/D61466.0745/482880,Auto străine (37)

0, 2 C. nun; ‘
• i ■- 2 cartiere, decomrtdat, zonă 
centrală, contorizat etaj 7A preț 900 m». leitei. 
229248 0722^772477.
• ișnrtaMrtZ camere, decomandate, parchet, 
două focuri, apometre, repartitoare, faianță, 
lavabil, bloc C80, Eminescu, preț ISO mii. Tel. 
220028,0724/191009
• apartNMrilcamere, fără îmbunătățiri, zona 
Dacia, exclusIntermediari, preț 510 mii. leî.teL 
0745/079659.
• apartamaat 2 camere, multiple îmbunătățiri, 
zona piață, pater, living 28 mp, centrală termică, 
pretabll pentru birouri. Preț 1,25 mid. negociabil, 
tel. 224441.
• tata In Deva apartament 2 camere pentru 
locuit sau spațiu comercial, preț. 21.000 euro,

• autocamion Hat 8 tone, cu macara cu braț 
telescopic, rabatabil neînmatriculat, preț nego
ciabil, tel. 229248,0722/772477.
• «gata baotor 41 CP, AF1985, patra pistoane, 
cu cositoare hidraulică șl remorcă monoax, în 
perfectă stare, preț 190 mii. negociabil tel. 
683091.
• tand BMW 324/Dfasel, an fabricație 1986, RAR 
2006, preț negociabil. Tel. 0724/306127.
• tata Fort.'Sierra combi, 18 benzină+gaz, AF 
1984, Stare forte bună 2300 euro, negoCiabial, 
tel. 0723/485092.
• tata «ta model de Peugeot an fabricație 
2001-2005, acord 6 luni garanție, discount 1000 
euro, tel. 0742/214971.

• vfcxl 2 litri de ulei de motor Arai superteonlc 
OW-30, sigilat, preț a jumătate față de prețul de 
magazin, tel. 0723/779477.
• tata bateam de diferite culori și mărimi și 
artificii tort și fântână arteziană pentru nunți și 
alte aniversări. TeL 0721/248668 0723/779477.
■ tata dldare de țuică 1801, tel. 0254/248841.
• vând tfpolc (mașină de festonat) monofazică 
nouă și piese de schimb, motor electric, pedală 

graifer, cuțite. 1.217543

• bMămtonumailQzilesocietățicoi ale 
«fect toate serviciile necesare (statut, 
procură caziere, depunere capital, depunere ■ 
ridicare acte, autorizare, ștampilă), Ihf. fel 
230191,0788-189103erte locuri de munca (74’

Piese, accesorii (42)

Solicitări servicii (71»
• tentată caut loc de muncă In orice domeniu, 
cu program redus. Rog seriozitate. Tel. 
0254/233848
• șofer cu experiență cat B.C.E caut de lucra în 
domeniu, angajare firmă sau șofer personal. 
Disponibil program prelungit tel. 0724/429741.

• MEN* fiMMKS Deva angajea web- 
designeri ■ solide cunoștințe In MStudio MX*. 
CV-urile se vor trimite pe jobs@media- 
graphics.ro Detalii la 0723/316924.
• Producător Mutul alcoolice, multinațional 
angajează reprezentant județul Hunedoara - 
Deva. C.V. la 021/2312365. Informații la 
0744/655906.
• Mtatato foimwtaH angajează cofetar cu 
experiență salariu atractiv, informații la tel 
220223.
• iC. TOTALITARIS angajează șoferi profe
sioniști pentru punctul de lucra din municipiul 
Brad. Condiții: domiciliul stabil în. Brad, tel. 
230450.222344,

ANUNȚ PUBLICITAR
Adunata Generală a Cooperativei de Consum Pul din 08.03.2004 
a aprobat ca o parte socială subscrisă și vărsată să fie de 200.000 lei, în 
acest scop rugăm membrii cooperatori âsociați înscriși la Cooperativa Pui să 
consulte lista afișată, începând cu data de 14 martie 2005, la sediul Coo
perativei Pui și Magazinul Universal Bara, și să ia act de completarea 
fondului social în termen de 30 zile de la data afișării,
în cazul necompletării unei acțiuni minime de 200.000 lei se va pierde cali
tatea de membru cooperator asociat.

Prestări servicii (72) CM©
parte a unei corporații internaționale mass-media care deține 
poziția de lider in publicarea de ziare și servicii Internet in 
vestul Austriei, în nord-estul Ungariei cât și in județele Bihor, 
Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

• Acta de frână ventilate Lucas, un set plăcuțe 
de frână Lucas, semnalizator stânga, toate noi 
de Audi 80, model 1990, tel. 0723/779477.Mobilier și interioare (47)

ta 1 cai,.«re, decomandat Micul 
boxă garajj pod, centrali termică 

bafcon temwpan, cu posibilități de a ta cameră 
ătansartă). Tel. 0722/519009.
• tata atMrrtaaat 3 ramere. In Simeria, centru, 
decomandate, bk>c acoperit interfon, ST 80 mp, 
2Uă balcon Închis, centrală complat conte- 
tata preț 950 mll.lei, tel. 0725737953. NU sunt 
amț imobiliar.

• tata canapea extensibilă două fotolii și 
măsuță birou furnir, servantă mochetă fond 
albastra 1,25/3,15, mașină automată aragaz cu 
trei ochiuri, masă sufragerie ♦ 6 scaune. Tel. 
218084,0742/9399®, 0724/643045,Audio-video, antene și instalații satelit (49)

• execut ganhaf și poeți din material metalic 
turnat sau forjat și Confecții metalice de orice 
fel. Tel. 0258/363905.0726/987529.
• «tăcut guMtetart la comanda clientului, pe 
diagramă Informații la tel. 242753 sau 
0727/115171.
• madtez matematică, orice nivel. Lucrez 
numai cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• mobtar la comandă din pal șl lemn masiv, 
binale, uși și ferestre, debitare bușteni. TeL 
0724/642183.
• tramport nwtt, local și interurban, cu camion 
acoperit de 3,2 tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. TeL 229611, 
0740/953297.
• Tramport zMc țolete pentru studenți la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.

SC angajează:
- CONTABIL-ȘEF (director 
economic): studii de specialitate; 
-CONTABIL-SER VICIUL 
CONTABILITATE (de preferință 
cu studii economice);
- VÂNZĂTOARE-MAGAZ1N DEVA;
- VÂNZĂTOARE-SUPERMARKET 
BRAD;
- MUNCITORI NECALIFICAȚI - 
DEPOZIT.

CV-urile și actele de studii la fax: 
0294/219300.

Relații la tel. 0746/034 209.

caută pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad. SimeriaVÂNZĂTORI AMBULANȚI

Vrei să câștigi în 4 ore eât ai câștiga în 8 ore?
Cerința:• program de lucru între orele 6,00 -10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:

ti case,
•irita to Deva sau schimb cu apartament 2-3 
Otave, etaj 1. zonă centrală Tel 0254/215795.
• ritaawa. cu gaz. anexe, curte, grădină 1250 
mp, pomi, vie, apă curent telefon, In comuna 
drita- Alba. Informații la tel. 221328.
• tata casă 4 camere decomandate, 2 băi,

iMitetate comercială vinde antene de I 

satelit digitale începând cu 63 milioane lei,. 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse In preț. 
Informații la telefoanele 0723/481776 sau 
0745/840474.

-------- - ----------------------------------------------------------
-oașâ 3 camere, anexe, curte, grădină - 
riKnp - posibilitate racordare la gaz. In 

„ canina Șoinuș, Str. Boholtului. Preț infer-
I * 1.250100000 lei. Relații la tel. 

J WW31756.

Aparate foto si telefonice
(50)

• tetota mota Nokia 6610, aproape nou, preț 
200 euro, tel 0721/248668

h Deva. Str. Grivtței, nr. 31 2 
ițt, cămară hol, baie, două curp, 

imediat preț 1 mid. lei. Tel

str.M.Emlnesco,26A,5 
__ie. anexe și grădină în 

23 ut Informații tel. 77(069.v(

mp, la ferirea din Deva,
teLMW*

• Ari »parcele teren a 500 mp, zona 
Cfipriboafelații tel. 211124

~~*1 mp teren intravilan, la șasea, la 3 
â, gaz, curenttoc drept, FSkmi

iu* tațliat liriMVMMI

V -i pc >’comerciale (25)

• U«Mwi.iii«ii>ife 85 mo, situat In clădirea 
CfflnML etaj 3 excelent amenajat, tel. 
0727/NHBSM 214882.

apartament In Deva. Gojdu. 
bun. Prefer 2 fete. Tel.

imtjrâcâminte, încălțăminte articole sport (52)
■ tata bocanci de schi maro, căptușite în Inte
rior, bărbătești, mărimea 42 și haină de piele, 
lungă bărbătească mărimea 52, negociabil, tel. 
213053
• tata tata de blană nurcă naturală noi, Italia, 
modeme, elegante, culoare maro roșcat, gri 
grafit, mărimea 44-50, tel. 0741/078785.
• tata rochie de mireasă model deosebit, alb 
cu flori bleu, preț negociabil, tel. 0721248658

Electrocasnice (56)

Plante și animale, agroalimentare (57)
• vtodtași otavă de grădină Hunedoara, tel.

• tata gâta ouătoare rasă din Franța, primele 
luni de producție, tel. 0726710758 0254/282398.
• vindem pta mid de găita. diferite rase, tel 
214770.

Articole pentru copii (59'
• tata câta de copil, stare bună, preț 908000 
lei, negociabil, rochie de mireasă model 
deosebit, alb,42-44, lapte praf Bebelac, rochie de 
seară negociabil, tel 0722/885572

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber se 
pot depune în cutiile 
speciale instalate la 
următoarele puncte 
de difuzare a presei 
din municipiul Deva: 
t 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 Alimen
tara Dacia;
5. chioșcul de ziare 
intersecția 
Zamfîrescu - B-dul 
Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

SC CORALLI TRADING
SRL Hațeg

str.M. Eminescu, nr.45, tel.0254/772222, 
angajează:

INGINER CONSTRUCTOR

CV-urile se di~'i la sediul firmei sau la coralll- 
tradlngOyahoo.ui.:.. până in data de 15.03.2005. 
Persoană de contact Basarabfi Cristtaa, tel.0722 
343039.

secretara cu cunoșlinfe de limba engleză și operare
calculator

Trimiteți CV - ul dumneavoastră la numărul de fax 
021/222762$ sau telefon 021/2227627.

j Societate ai sediul ta Petroșani angajează:
i s*: - muncitori necalificați

- 3 muncitori calificați (experiență utilaje încărcat - 
A descărcat)
j - sudori tăietori calificați
* - șofer categoria B+C
A Interviul va avea loc în perioada 17-20 martie 2005, la 
n > sediul societății din Petroșani, Iscroni, zona Lunca Surducului. 

Informații la telefonul 0744/511 600.

EVIDENTIAZA-TE!
r

• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
• un Ioc de muncă modem și sigur;
• echipament.Daeă oferta noastră v-a trezit interesul, contaetați-ne la adresa: Redacția ziarului Cuvântul liber; Str. 22
Decetebrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275. Pi ar de contact: Sorina Sârmai, tel. 0788/275878,e-mail: sorina.sarmai/ivnformrnedia.ro fTÎF-TTl

S-a deschis în Deva,
Sir. Depozitelor, nr.l, noul depozit en gros d

SC Z&DPREST CONST IMPEXSRL,
cu o gamă dh nsâ de produse 

alimentare și neafimentare. 
Vă așteptăm cu drog, zink, 
Ire «de 8 -17,30, și sâmbăta 

între orele 8-14.

corporație internațională mass-mediacare deține poziția de 
lider în publicarea de ziare și servicii internet în vestul 

W • Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș;
Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ 
Organizator abonamente

în Simeria, Orăștie, Calan, Hunedoara, 
Brad, Hațeg și Petroșani

Condiții:
- cunoașterea foarte buna a localității 
ta care domiciliază;

- capacitate de convingere;

- seriozitate;

- abilități de comunicare.

Oferim:
- lucru într-o echipă tânără și 
dinamică,
- mediu de lucru profesional și 
competitiv,
- salariu ațraftiv ta funcție de 
realizări.

CV-urile se pot preda personal, la secretariatul firmei
în atenția difuzării sau prin poștă pe 

adresa: Inform Media, 330161, Deva, Bdul. 
22 Decembrie,nr 37A (clădirea Cepromin) 

E-MAIL: sorina.sirmai@informmedia

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

Anunț GSATIIIT

IENAR + BOLD

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

. Zamfîrescu - B-dui Decebal.

Amtațuifl* •• proîau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica In pagina do 
mici ptuMctaă* a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 

antințufitar ife nM poifflcltate.

mailto:jobs@media-graphics.ro
sorina.sarmai/ivnformrnedia.ro
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• Neînțelegeri. Proiectul unui regizor, de a 
L încredința rolul lui Isus unei femei într-o 
' dramatizare a crucificării în timpul sărbăto

rilor pascale, a provocat tulburare într-un 
sat italian din apropiere de Roma.(MF)

• Proces. Avocații lui Michael Jackson ar 
k trebui să atace astăzi acuzațiile adolescenta- 

~ lui care l-a incriminat pe starul american de 
abuz sexual, transmite AFP. La sfârșitul a 

£ două săptămâni de dezbateri, tribunalul din 
/ Santa Maria i-a audiat deja pe cei doi mar

tori ai acuzării.(MF)
£

Gurmand
Berlin (MF) - Actorul 

britanic Jude Law a recu
noscut că drumul spre ini
ma sa trece prin stomac, 
transmite site-ul Anano- 
va. Law a declarat ziaru
lui german Berliner Zei- 
tung că mama lui gătea 
extraordinar iar lui ii plă
cea să o privească la trea
bă in bucătărie. „îmi 
place foarte mult să mă
nânc”, a spus el, și una 
dintre calitățile pe care 
Je apreciază la o femeie 
este talentul la gătit.

j

Flirt
Los Angeles (MF) - Ac

torul Bruce Willis, care 
va împlini în curând 50 
de ani, a manifestat in
teres pentru Lindsay Lo
han, care are cu doar 
idol ani mai mult decât 
fiica sa cea mare și nu 
are încă voie să con
sume alcool, transmite 
site-ul thisislondon.co.uk. 
Bruce este cu cinci ani 

i

I

î
t

mâi in vârstă decât tatăl 
lui Lindsay și cu 32 de 
ani mai bătrân decât ea.

i

pel doi au flirtat toată 
seara și in cele 
din urmă s-au 
retras într-un
apartament, îm
preună cu câți
va prieteni.

î

t

1

■t

Cameron Diaz 

Accident 
LOB Angeta (MF) ■ Ac

trița Cameron Diaz a 
fost dusă de urgență 

la spital, după ce a 
căzut de pe un dulap 
și s-a lovit la cap, 
transmite ediția elec
tronică a revistei Fe
male first Actrița se 
urcase pe un corp de 
mobilă pentru a 
ajunge la un sertar 
de sus când a alune
cat $i a căzut Iubitul 
ei, cântărețul Justin 
Timbeiake, a auzit 
zgomotul și s-a dus 
repede ii dormitor, 
unde a găsit-o pe 
Cameron inconștien
tă. Justin a chemat 
ambulanța și a reușit 
să o scoată din sta
rea de inconștiență. 
Medd au găsit-o cu 
o rană la cap care 
sângera și au crezut 
că actrița și-a fractu
rat gâtul sau coloa

na, pentru că nu se 
putea mișca. In cele 

din urmă s-a dcvedit 
că avea doar un 
mușchi întins.
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Europa

Topul bogaților planetei
anului fiind însă poziționarea 
pe locul al treilea a omului de 
afaceri de origine indiană 
Lakshmi Mittal. Potrivit top
ului publicat de Forbes, Gates 
are o avere ușor mai redusă 
comparativ cu anul trecut, 
respectiv 46,5 miliarde de 
dolari, față de 46,6 miliarde de 
dolari. Scăderea consemnată 
de fondurile lui Gates este de 
0,2%. Poziția a doua este ocu
pată de președintele compa

niei Berkshire Hathaway, War
ren Buffett. Averea lui Buffett 
s-a majorat insă cu 2,6%, pâ
nă la 44 de miliarde de dolari. 
Surpriza anului vine de pe 
locul al treilea, proprietarul 
celui mai mare producător si
derurgic din lume, omul de afa
ceri Lakshmi Mittal, a consem
nat cea mai spectaculoasă creș
tere a averii în ultimul an, cu 
18,8 miliarde de dolari, până 
Ia 25 de miliarde de dolari.

Zagreb (MF) - Președintele 
Stipe Mesic a declarat că pri
mise tabloul cadou de la co
munitatea de romi din aceas
tă țară, transmite AFP, citând 
surse din poliție..

Poliția a recuperat de la 
sediul președinției tabloul, a 
cărui autenticitate a fost con
firmată de autor, a declarat 
șeful poliției de la Zagreb, 
Krunoslav Borovac.i

Acesta a adăugat că a fost 
deschisă o anchetă pentru a 
găsi persoanele care au furat 
acel tablou împreună etl alte 
opt de la o expoziție din Za
greb, in aprilie 2004. Tabloul 
a fost găsit datorită mamei 
pictorului Slavica Medjeri,

■ Un tablou furat în 
2004 a fost pășit în 
cabinetul peședintelui 
croat Stipe Mesic.

Miss Anglia. ConcurșuMitei^ 
național a fost reluat MMM pauză de un an, în 2o|tjr|g petiția fiind arnânatăMK®

La cea de-a 56-a
acestui concurs au parnaBu 
în finală 36 de concwgmtatn 
Întreaga Europă, dap. și lin 
Turcia, Israel șl Ațfikțd 
puțin din Italia. ' • *

Juriul, prezidat de Adrfcna 
Karembeu, a fost compus din

care l-a identificat după ce 
Săptămânalul Globus a pu
blicat o fotografie în care re
prezentanți ai comunității de 
țigani din Croația i-1 dăruiau 
președintelui Mesic.

Ramo Dedic, reprezentanta! 
comunității de romi care a 
dăruit tabloul președintelui, a 
declarat că el a primit opera 
de la unul din apropiații săi. 
„Nu m-am gândit nici o clipă 
că ar fi putut fi furat”, a de
clarat acesta, vineri, cotidia
nului Novi Lisi. Potrivit celui 
mai recent recensământ, în 
Croația trăiesc în jur de 9.500 
de romi, populația totală a 
țării fiind de 4,4 milioane de 
locuitori. Totuși autoritățile 
estimează că numărul real al 
romilor se situează între 
30.000 și 40.000 de persoane 
iar asociațiile romilor cred că 
cifra depășește 60.000.

Charles Aznavour, PseorRa- 
banne, fotograful JeanDtniel 
Lorieux, fosta Miss. »an- 
ce/Miss Europa EktdleGos- 
suin, manechinul Smjiagiblet 
și Michel Levatan^proțpdm 
tele Agenției de manathine 
Metropolitan. 1

■ Shermine Shahrivar a 
fost încoronatăMissEu- 
ropa de către predece
soarea ei, Zsusanna Laky.

Paria (C.B.) - Miss Europa 
2005 a fost aleasă sâmbătă, in 
Palatul Sporturilor din Paris, 
in cadrul unei ceremonii pre
zidate de top-modelul Adijana 
Karembeu. Miss Germania, 
Shahrivar Shermine, o brune 
tă de 22 de ani, de origina ira
niană, cu o Înălțime de 1.74 m 
și o greutate de 53 de kilogra- 
me, a primit sâmbătă seara la 
Paris titlul 9e Miss Europa 
2005. Noua regină a trur..use- 
ții europene, care tocmai și-a 
terminat stadiile superioare, 
este vorbitoare de germană,

Mesaj papal
Roma (MF) - Papa loan 

Paul al H-lea a pronunțat, 
ieri, primele cuvinte în public 
după operația de traheotomie 
suferită în februarie, urându-le 
credincioșilor „o duminică 
bună”, relatează AFP.

„Vă doresc tuturor o dumi
nică bună și o săptămână bu
nă”, a spus Papa, care a vor
bit de la fereastra salonului 
său din spitalul Gemelli. 
„Dragi frați și surori, vă 
mulțumesc pentru vizită”, a 
adăugat el.

Scurta intervenție a Papei 
este prima făcută în public 
după traheotomia suftrităla 
24 februarie, în urma căreia 
medicii i-au recomandat să 
evite să vorbească o perioadă.

■opa (Foto: EPA)

primit un premiu constând în 
50.000 de euro, două sejururi 
în Tunisia, o săptămână la 
sporturile de iarnă din Alpii 
francezi și un colier în valoa
re de 15.000 de euro. Printre 
cele cinci finaliste se numără 
Miss Franța, Miss Slovacia și
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„Faust", în stil heavy metal
Oslo (MF) - O trupă norvegiană s-a aso- 

' dat eu Opera din Kristiansund pentru a pu
ne in scenă prima versiune heavy metal a 
spectacolului „Faust” din lume, transmite 
AFP. Trupa Pica Fierce, care are patru 

..membri, va susține spectacolul intitulat 
„Faust - Opera Metal” împreună cu alți 15 
muzicieni din oraș. Sunt prevăzute cinci re
prezentații la Kristiansund, apoi spectacolul 
va pleca in turneu prin mai multe licee din 
țară. Oeystein Haltbakk, în vârstă de 25 de 
ani, unul dintre membrii trupei Pica Fierce 
și coautor al muzicii acestui spectacol, a po- 

* vestit că a avut primul său contact cu opera 
efectuându-și serviciul civil la Kristiansund, 
în urmă cu câțiva ani.

thisislondon.co.uk

