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Vremea va fi răcoroasă, iar cerul va- 
I ij | riabil, mai mult senin.

-J fj Furt plătit cu viata
dimineața la prânz seara

> Colecția de primăvară-vară într-o pre
zentare a câtorva tinere fotomodele din 
Deva. (Foto: Traian Mânu)

■ Un bărbat a dece
dat, după ce un perete 
din cărămidă s-a 
prăbușit peste el.
MlHAELA TăMAȘ_____________________

mihaela.tamas@informniedia.ro

Călan - Tot mai multe acci
dente se petrec în rândurile 
celor care încearcă să sus

tragă fier vechi din clădirile 
dezafectate aflate pe teritoriul 
Siderurgicii Hunedoara și în 
Călan. Este al doilea accident 
mortal petrecut în acest an, 
în rândul celor care își câș
tigă existența din furtul de 
fier, în județul Hunedoara. 
După ce în ianuarie un băr
bat și-a pierdut viața electro
cutat pe teritoriul „Ecosid” 
Hunedoara, sâmbătă, la Că

lan, F.N., de 28 de ani, a fost 
găsit mort sub un perete din 
cărămidă dărâmat. Bărbatul a 
pătruns în zona unei clădiri 
dezafectate din cadrul fostei 
hale de turnare ce aparținea 
„SC Piese turnare SA”.

încercând să fure fier 
vechi, a fost surprins de un 
perete din cărămidă și strivit. 
Tânărul era căsătorit și avea 
în întreținere doi copii mi

nori, de 11 luni, respectiv cin
ci ani.

Urma să plece în câteva 
zile la fratele său aflat la 

/muncă în Spania. Pentru că 
nu avea un loc de muncă și 
nici un venit, bărbatul 
strângea fier vechi și îl vin
dea la centrele de colectare. 
Acum, au rămas doi copii 
minori fără tată și fără spri
jin financiar.

• Se ia apa rece! 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 0 1000 mm. (C.P.)

Pregătiți-vă pardesiul!
Deva (C.P.) - Vremea va fi caldă și în ge

neral frumoasă. Cerul va fi variabil, iar izo
lat vor fi condiții de precipitații slabe, 
mixte. Vântul va mai prezenta intensificări 
la munte. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade. Dimineața, în 
zonele joase, izolat, se va produce ceață.

f La Moscova a avut loc 
ieri ceremonia de deschidere a

* Campionatului Mondial de 
** Patinaj. întrecerile sportive se 
' vor desfășura timp de o 
te săptămână în sala Palatului 

Sporturilor. (Foto: epa>

De azi, pompele iau foc!
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■ Prețurile la carbu
ranții vânduți la stațiile 
Petrom au fost majo
rate substanțial.
Clara Păs_________________________________

clara.pas@informmedia.ro

Deva - Petrom a majorat de 
astăzi, cu 1.000 de lei pe litru, 
prețul motorinei comercia
lizate prin stațiile proprii, și 
cu 400-500 lei pe litru prețul 
benzinei. „Noile prețuri se ali
niază la cotațiile internațio

nale actuale ale produselor 
petroliere, dar sunt influența
te și de mediul concurențial 
actual” - astfel explică repre
zentanții companiei decizia 
de scumpire a carburanților 
vânduți la pompele Petrom. 
Motorina de tipul Super Euro 
Diesel și. cea Euro Diesel se 
vinde la prețuri de 28.900 lei 
pe litru, respectiv 28.300 lei pe 
litru, cu 1.000 lei pe litru mai 
mult decât prețurile afișate la 
finele săptămânii trecute. 
Litrul de benzină ECO Pre
mium costă 30.100 de lei, în

creștere cu 500 de lei. Prețu
rile altor două sortimente de 
benzină - Euro Premium și 
Premium fără Plumb - au fost 
majorate cu 400 de lei pe li
tru, până la 29.700 lei pe litru, 
în ambele cazuri. Litrul de 
AutoGas (GPL) a rămas ne
schimbat, la 17.700 de lei. 
Această scumpire va avea im
pact asupra costurilor de pro
ducție sau de transport ale ce
lorlalte mărfuri. Și nu ne va 
mira deloc când comercianții 
vor anunța că produsele lor 
sunt mai scumpe.

Cine sunt noii 
directori?

Deva (T.S.) - Astăzi, 
prefectul Cristian Vladu 
trebuie să numească di
rectorii interimari ai 
AJOFM și ITM. C.L a 
reușit să-l contacteze pe 
Dan Pricăjan, subprefec
tul județului. „Nu știu da
că mâine vor fi numiți di
rectorii interimari ai aces
tor instituții și implicit nu 
cunosc numele lor”, a 
afirmat Dan Pricăjan.

Rata inflației ia finele lunii februarie
Rata inflației a fost în luna februarie de 0,6%, iar cumulat 
pe primele două luni de 1,4 %.

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Institutul Național de Statistică

Scandal cu...
Pui (T.S.) - De mai bine de 

doi ani, locatarii a patru 
blocuri din comuna Pui sunt 
obligați să suporte mirosurile 
emanate de rețeaua de canali
zare care trece prin fața imo
bilelor. Cu toate că au făcut 
demersuri către primăria din 
localitate, nu au reușit încă 
să rezolve această problemă. 
„De aproape doi ani încercăm 
să explicăm primarului că 
este absolut necesar să ne 
ajute să curățăm canalizarea 
prin care se scurg dejecțiile 
provenite de la blocurile 3 și 
4. Și, deși cei de la Direcția

dejecții
de Sănătate Publică Hune
doara au cerut Primăriei să 
curețe această canalizare, ni
meni nu ia nici o măsură”, 
susține Dorin Bașiu.

în replică, primarul 
comunei Pui, Victor Stoica, 
susține că locatarii blocurilor 
3 și 4 trebuie să se constitu
ie într-o asociație și să plă
tească serviciile de decol- 
matare a canalizării. „S-au 
obișnuit să nu plătească ni
mic, iar firma care se ocupă 
de aceste decolmatări trebuie 
plătită”, afirmă primarul co
munei Pui.

In Macedo
nia s-au 
desfășurat 
ieri alegeri 
locale. 
Scrutinul se 
vrea a fi un 
test în per
spectiva 
integrării în 
structurile 
UE și 
NATO.

(Foto: EPA)
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• Adriean videanu și-a de
pus, ieri, oficial, candidatura 
din partea Alianței PNL-PD 
pentru fotoliul de primar ge
neral al Capitalei, afirmînd că 
are forța de a continua pro

gramul de dezvoltare a) Bucureștiului. Videa
nu este al șaptelea candidat înscris pentru 
postul de primar general.

România continuă acordul cu FMI
■ Perioada de reevalua
re este de 1-3 luni, a 
anunțat ministrul 
Finanțelor

București (MF) - Acordul 
cu Fondul Monetar Interna-

fiscal de 0,5-0,7% din PIB. Nu 
există un termen delimitat 
pentru perioada de reevalu
are, în măsura în care și ex
perții FMI vor considera că, 
după 3,5-4 luni, tendințele 
sunt convingătoare”, a afir
mat Popescu.

Popescu a mai afirmat că 
Guvernul va menține o politi
că prudentă, inclusiv prin
tr-un deficit bugetar redus, 
pentru a susține efortul dezin- 
flaționist. El a subliniat că E- 
xecutivul își asumă ținta de 
inflație de 7% pentru acest

Principala divergență se rt 
feră la deficitul bugetar, 4 
condițiile în care part : • 
mână dorește să stabile&d 
un obiectiv de 0,7% din FIE 
iar FMI a solicitat un nivel d 
0,4-0,5% din PIB. O altă dife 
rentă de evaluare provine dîi

Politică prudentă

Fostul

(Fotei EW

(MF)' Parlamentul

ruse

• Ritm accelerat. Operațiunea de retragere 
a trupelor siriene din Liban către câmpia Be
kaa, începută acum o săptămână, continuă 
într-un ritm accelerat, Siria evacuând toate 
pozițiile ocupate în nordul.țării și în Munții 
Metn. Toate pozițiile din bibanul de nord au 
fost evacuate în cursul nopții de duminică 
spre luni.

lonuf Popescu a precizat că 
nu se pune problema îngheță
rii acordului, întrucât autori
tățile române vor continua 
discuțiile atât cu reprezen
tantul rezident al FMI la Bu
curești cât și cu experții insti
tuției de la Washington, prin 
corespondență.

vizite țM 
La Bruxi

'cursul
Jf’efec- 
cbrsul

ului de aplijs 
precum și pe 
naționale mi 
corupție. De

tul schimbărilor care au loc 
în țările din regiune.

Stratan a reluat discuția de
spre necesitatea semnării De
clarației de Stabilitate și Se
curitate pentru Republică 
Moldova. El a pledat pentru 
un nou format de negocieri, 
la care să participe Uniunea 
Europeană, Statele Unite și 
România. De asemenea, și-a 
exprimat speranța că viitoa
rea numire de către Uniunea 
Europeană a unui reprezen
tant special pentru Republi
ca Moldova va fi benefică din 
perspectiva soluționării con
flictului transnistrean.

Chișinău (MF) - Prezența 
trupelor ruse în Republica 
Moldova nu are nici o justi
ficare, a declarat Dimitrij 
Rupel, ministrul de Externe 
sloven și președinte în exer
cițiu alo OSCE.

Rupel a declarat, în timpul 
Întrevederii de ieri cu vice- 
premierul și ministrul moldo
vean de Externe, Andrei Stra
tan, că OSCE este dispusă să 
susțină eforturile Republicii 
Moldova pentru soluționarea 
conflictului transnistrean. El 
a adăugat că o soluție poate 
fi găsită în discuțiile din ca
drul OSCE și UE și în contex-

istrul român ai JțjsfițM» îl Va 
informa pe șng^yffehții eu- 
roperii cu'prfWfiTîa respecta
rea termenelor prevăzute tei 
clauza de salvgardare.

telefonul 
211275

an.
La începutul acestui an, mi

siunea FMI care: a venit în 
România pentru a efectua e- 
valuările doi și trei ale acor
dului stand-by cii România în
cheiat în iulie 2004, a revenit 
la Washington fără a finaliza 
evaluările. Misiunea FMI ur
ma să revină la București la 
începutul lunii martie.

estimările privind creștere; 
economică, pentru acest ați 
FMI prognozândo creștere e 
conomică de 5,3%, iar Execu 
tivul, de 6%. , i;

Oficialii de la București at 
arătat că România are nevoie 
de cheltuieli mai ridicate pen 
tru a acoperi contribuția sa te 
programele finaftț&M'din fon 
duri ale Uniunii. Europene.
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Abu Mussab al- 
Zarqawi (Foto: epa) 

Plănuiește 
o serie

«00.000 de libanezi MEU reunit, 
Ktun responsabil al municipali

mai două abțineri, o lege anti- 
seceslune care prevede recur
sul la forță în cazul în care 
Taiwanul își declară inde
pendența.

Textul, criticat în termeni 
duri de Taipei și Washington, 
a fosil prezentat îh Parlament 
de premierul chinez, Wen Jia
bao, care a declârat că hh este 
vorba despre o „lege de răz
boi”, ci este favorabilă schim
burilor comerciale sino-tai- 
waneze. Textul prevede trei

acestei săptăm^nE^;'?-: ’
Potrivit Birowm’at^lpfesă 

al Ministerului JuStițâri țfaJ), 
ministrul MonicaMÎcdV^i șe 
va afla la Bruxelles ț® J&i și 
până joi.;;cq ■'

în cadrul acestei virift1 ofi
ciale, ministrul d”
oficialii europeni dîsccțn | 

strategiei dbjMMMă Ta 
sistemului judicfââSjMwan

Director CCfMi RottW
Redactor set Adrian fiUgaan
■ariadat V ton ca Ramau, valentin Neagu Ina Jurcone, Ciprian Marin ut Clara Râs. Daniel I. lan cu, Ranjca 
lovescu, Sanda Bocaniciu, Lofedaha LsalX Mfiaela Tămaș, Tiberitj Stroa
RNMliMiritt Tnalaft Mânu
TdnMdK&aik Cfidruța Goța, Ațjîa Kurta, toi iar, a larța 
Cortielttft'Alice Negru Luiză Marinuț

condiții în care „statdl își 
poate proteja suveranitatea 
națională și integritatea teri
torială prin mijloace . vio
lente”. /A.

Aceste condiții vor fi în J 
plinite „dacă forțele separatis
te ale Taiwanului provoacă, 
în virtutea oricărui principiu 
sau prin orice mijloace, o se
cesiune, dacă un eveniment 
major creează o separare saiu 
în cazul în care condițiile p- 
nei reunificăripașnlcediSpar 
cu desăvârșire”.

Insula beneficiază, înce
pând de la sfârșitul robotu
lui civil dintre.comuniștii și 
naționaliștii chinezi, în 1949. 
de o independență de facto, 
sub denumirea de „Reppțflica 
chineză”.

Ierusalim (MF) - Pre
ședintele Autorității Pa
lestiniene, Mahmud Ab
bas, a cerut poporului 
israelian să-i acorde în
crederea sa, exprimân- 
du-și speranța că proce
sul de pace va fi relan
sat. „Credem că soluția 
conflictului nu poate fi 
găsită decât prin dialog 
și că utilizarea armelor 
nu duce la nici un rezul
tat. Trebuie să aveți 
încredere în noi”, a afir
mat Abbas, care a vor
bit în limba arabă.

La Bruxelles
București (MF) -'Ministrul 

Justiției, N 
prezenta o 
Strategiile 
sistemului1

A pledat 
nevinovat

Haga (MF) - 
premier al provinciei 
Kosovo, Ramush Haradi- 
naj, împotriva căruia 
TPI a formulat , 37 de ni-, 
pete de acuzare pentru 
crime de război și crime 
împotriva umanității, a 
pledat nevinovat, ieri. 
Avocatul său a precizat 
că va solicita eliberarea 
provizorie a clientului 
său, în așteptarea pro
cesului. Haradinaj este 
acuzat de declanșarea 
unei campanii de 
persecuții împoyllj^ 
triva civililor (jSvi 
sârbi și rromi, 
în timpul 
conflictu- «
lui 4
Kosovo. Jțt

Le cere 
încrederea
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* GranatfL în albia Jiului, în cartierul • 
Bărbăteni, lângă fostul poligon din Lupani, a 
fost găsită o grenadă. Iosif V., din localitate, 
cel țâre a descoperit-o, a predat-o reprezen- 

~ ‘ > a Primăriei. (V.N.)

i

Cine este următorul pe listă?
■^fanților Apărării Civile

' • Bursă. Vineri, 18 martie, va avea loc pri
ma bursă a locurilor de muncă din acest an. 
Pentru că este luna martie, agențiile AJOFM 
Hunedoara au ales ca public țintă femeile, 
cărora le este adresată bursa. Femeile aflate 

. în căutarea unui loc de muncă vor putea 
•* alege dintre posturile puse la dispoziție de 

către agenții economici hunedoreni. (I.J.)

■ Șeful Serviciului 
Crimă Organizată din 
județ susține că vor 
urma alte arestări.

TlBEJtlU SîROIA

i.

£

-•

.1-

> Will Mare al Paștilor
Deva (V.R.) - De hmi a început Sfântul și 

Marele Post, care se mai numește și postul 
' patruzecimil, Păresimile sau Postul Paștilor 

și urmărește curățirea sufletului ■ prin 
ajunare, rugăciune» milostenie, spovedanie 
și împărtășanie. El tachipuiește postul de 
patruzeci de zile al Mântuitorului șt ține 
șapte săptămâni. în acest post nu mâncăm: 
came, ouă, lactate. Se poate mânca pește 
la Buna-Vestire (25 martie) și în duminica 
A riiloi Se cuvine să postim mai ales în 
săptămâna de la începutul Postului Mare 
și în cea a Patimilor. Există însă și per- 

’ spâne exceptate de la ținerea postului, cum 
sunt copiii, bătrânii și bolnavii. Ceilalți se 
pot hrăni cu produse din soia, legume, 
fructe (crude ori uscate), murături, măsline, 

i. zacuscă, mămăligă, fulgi din cereale, hal-

f

j ■

• V-

»

Deva - Dupi’ arestarea 
grupului de interlopi conduși 
de Spumă și Bibanu, 
arestarea lui Vasile Dan se 
dovedește a fi o nouă lovitură 
reușită dată grupărilor de 
crimă organizată existente In 
județ. Mai ales dacă ținem 
cont de faptul că Dan Vasile 
este cunoscut ca fiind o per
soană cu renume in lumea 
interlopilor.

Este patronul unui bar de 
streaptsase din municipiul 
Deva tmde, se zvonea că anga
jatele “de la bară" prestează 
și alte genuri de activități in 
schimbul unor sume cuprinse 
intre 1,6 și 2 milioane de lei.

Sunt cunoscute, de aseme
nea, desele scandaluri intre 
grupul condusde Dan Vasile 
și alte grupuri de interlopi

■ Drumul Național 7 
nu-și dezminte faima: e 
sezonul de primăvară 
al gropilor din asfalt.

Dwa.(G.P.) - Nivelul apelor râurilor din 
județ este sub cotele de atenție, fhpt pentru 
care până luni nu au fost semnalate inun- 

. dații, au declarat reprezentanții Comparti
mentului de Apărare împotriva Dezastrelor 

' al SGA Deva. Există însă o avertizare hidro- 
1 logieA conform căreia până joi se menține 
riscul producerii de astfel de evenimente în 
bazinul Crișului Alb, dacă vremea se va 
încălzi brusc. Prognoza meteo arată că 
astăzi, ta județ, temperaturile se vor încadra 
între 4 si 14 grade. Izolat va ploua slab»

Deto(D .1.) - Prefectul Cris
tian Vladu și-a susținut la 
București inițiativele pentru obiectivului» vom trece ime- 
adoptarea unor hotărâri de 
guvern. Astfel, ta această 
săptămână Guvernul va apro
ba construirea unui aeroport 
pentru curse charter la Deva, 
prin modernizarea aerodro-

■de la Săulești. Primul 
padvăflfăcut mie uri, când 
pe ordinea de zi a GJ se va 
afla și preluarea ta adminis- 

‘ respectiv, de 
ul Român, joi ur- 

fl adoptată hotărârea 
de guvern în acest sens. 
„Dacă lucrurile se desfășoară 
normal, în maximum un an 
de zile vom avea zboruri de

Același drum, alte gropi

Deva - Abia astupate intr- 
un loc, uterele de pe DN 7 
răsar într-altul. După 
municipiul Orăștie, pe raza 
căruia se tot plombează la 
gropi fără vreun sueces evi
dent, e rândul Devei să se 
confrunte cu gropile din 
asfalt transformate in ade
vărate capcane. Practic, 
administrația publică locală 
este obligată, in temeiul unui 
act normativ care ii stabilește

uropiie distrug mușin 9.

Deva (C.P.) - Hunfcdorenii 
vor plăti de luna viitoare 
abonament pentru gazul me
tan consumat. Consumatorii 
casnici care au contracte indi
viduale încheiate cu Distrigaz 
Nord - Sucursala Deva vor 
.plăti un abonament în valoa
re de 135.000 de lei lunar (4500 
lei/zi). Asta dacă anul trecut 
a consumat maximum 2400 de 
mc de gaz. Cei care au avut 
consumuri cuprinse între 
2400 și 12400 mc/an le va fi 
facturat un abonament în 
sumă Be 360.000 lei (12.000 

.IWMi n Inrnintak* unde 

care activau în Deva. Bătaia 
Încasată de acesta, în barul 
Panalpina din Deva, de la 
membrii grupului condus de 
Spumă și Bibanu, în urma 
căreia Dan Vasile a fost la un 
pas de moarte nu a fost altce
va decât o reglare de conturi. 
Și asta deoarece, Dan Vasile 
a avut pretenții teritoriale 
care, în opinia celorlalți erau 
exagerate. Era vorba, în prin
cipal de stațiile Peco din zona 
Orăștiei de unde Spumă și 
Bibanu ooțineau profituri 
mari de pe urma prostituției 
și a jocurilor gen alba-neagra. 
Zone pe care Dan Vasile voia 
să le controleze singur.

De altfel, în dosarul Spumă 
și Bibanu, Dan Vasile pozează 
în victimă și s-a constituit ta 
parte vătămată.
Vor urma alte arestări

Potrivit lui Traian Berbe- 
ceanu, șeful , Serviciului 
Crimă Organizate și Antidrog 
din județ, la această oră, în 
atenția serviciului pe care-1 
conduce se mai află câteva 
grupuri de acest gen care 

ci ictere la Deva. După ce 
Guvernul va aproba ridicarea 

diat la întoc
mirea docu
mentației ne
cesare, mai 
ales că există 
deja Un pro-

Crfctian Vladu iect în acest 
sens. Deja pri

mul investitor și* anunțat 
intenția de a contribui cu 50 
de milioane de euro în cadrul 
acestei parteneriat public-pri- 
vat, însă noi vom organiza o 
licitație la care sperăm să 
participe cât mai multe fir
me”, ne-a declarat ieri pre
fectul Cristian Vladu.

cota de participațiune la 5% 
(95% revenind Companiei
Naționale de Autostrăzi și Acum vom primi însă și noi 
Drumuri Naționale) să inter
vină pentru remedierea 
situației la porțiunea de DN 
care traversează municini.il.

nu există contoare indivi
duale, abonamentul va fi 
plătit de asociația de locatari 
și va fi repartizat ulterior pe 
apartamente. Dacă la sfârșitul 
anului se va constata că abo
natul casnic a avut un con
sum de gaze corespunzător 
altui abonament deeât cel la 
care a fost Încadrat i se va 
emite a 13-a factură, de regu
larizare. Factura de ,gaze va 
include, de la 1 aprilie, pe 
lângă acest abonament și con
travaloarea gazului metan 
consumat, al cărui tarif va fi 
de 4808 lei/me, fără TVA,

Dan Vasile, un cunoscut interlop demean a fost arestat teri.

încă mai desfășoară activități 
cu caracter criminal.

„Mai avem niște lucruri de 
rezolvat în Deva, după care 
vom întreprinde mai multe 
acțiuni în municipiul Hune-

Deva (R.I.) - Multe iniția
tive din ultima vreme 
urmăresc să stopeze „degra
darea” morală și libertina
jul tinerilor. S-au raliat 
acestei demers școlile, psi
hologii și biserica. Pro
topopul Alexandru Hotăran 
consideră că „educația se
xuală trebuie începută , de la 
cap nu de la prezervativ. La 
Sfintei Sinod din 10 martie 
s-au luat unele hotărâri în 
legătură cu acest lucru dar, 
deocamdată, nu avem în
drumări precise. Nu pot

1

Contactat telefonic, primând 
Mircia Muntean a declarat că 
lucrările de reabilitare ar fi 
trebuit să înceapă de ieri.

„Probabil că cei de la Dru
murile Județene au avut 
unele probleme, însă în aces
te zile se vor efectua toate 
lucrările necesare cu bani 
provenind din bugetul local al 
municipiului Deva.

în patru ani de guvernare 
pesedistă am fost nevoiți să 
folosim sute de milioane în 
vederea reparațiilor, pentru 
că banii de drumuri au fost 
dați la județele din Moldova.

o parte din bani Înapoi, iar pe 
viitor aceste probleme vor fi 
rezolvate”, a declarat pri
marul Mircia Muntean.

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA îl 

priit iep i v ttIMIX 

situat pe Calea ZareodaM, nr.79, Deva

^•Nutrețuri combinate;

8«Concentrate proteino-vitamino-minerale; 
•Premixuri și suplimente complete.

■Ifr Predatele AMNHX au implementate sistemele de calitate «O 

9002 - 2000, tS014001 - 19M și sistemul tte siguranță ■ limaetap 
HACCP, conform normelor date de Uniunea toipeanî. a 

, Calitateexcepțio«MM.hiprețuri*«Nitajoate!

Relații la tel. 0254 > 219971, 0723 • 427031.
■t '-■■■ teiXii-

doara și în Petroșani. De 
aceea, arestările vor contb 
nua, până când vom reuși sa 
anihilăm toate grupările de 
acest gen din județ”, susțin* 
Traian Berbeceanu. | 

I
spune exact cum vom de
clanșa această acțiune dar 
noi, ca preoți, trebuie să 
luăm niște măsuri pentru 
că tot ce se întâmplă in jur 
ne împinge la dezmăț”.

Un alt impediment în 
receptarea cât mai largă și 
corectă a religiei. este și 
faptul că, deși ea a intrat ca 
o materie consacrată în 
școli, nu toți profesorii- de 
teologie reușesc să-i con
vingă pe elevi de binefa
cerile aduse de învățăturile 
creștine.

■

4

Acoperișuri 
prăbușite

Ghelar (V.R.) - Stratul 
de zăpadă, gros de 60-70 
de cm, a provocat pră
bușirea câtorva acope
rișuri la Ghelar. La can
tina veche s-a prăbușit o 
treime din acoperiș. Fos
tul grajd CAP, acum 
proprietatea lui loan 
Vlad, a rămas fără 220 de 
mp de acoperiș, iar o 
anexă a grajdului de 
montă comunală nu mai 
este acoperit în proporție 
de 40%. Valoarea pagu
belor se ridică la 550 de 
milioane de lei, după 
estimările făcute de co
misia condusă de pri
marul localității, Ioan 
Bulbucan. /p.10
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I. Ar trebui s« 
vești dulcl-amare,.unfi

jj^-TOfan_____ I..:.'..;_______ '___ ____
Nu sunt programate (întreruperi în furnizarea gazului 
metan tn Deva.

Sunt progrwrSteîrrtrerupert 1h furnizarea energiei elec

trice pentru astăzi:
08.30-15.00 Deva, Str. Zarand,

Cantina TCH, bl. 80 (garsoniere)

ooosește pe
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acasA PRIMA TVANTENA 1

■i

&: Monica

,r

♦ 
4 
I 
>.

700 Știrile ProTv Ce Șe 
întâmplă, doctorie7

9:10 Omul cate aduce cartea . 
9:15 Tânăr și neiniștit (r) 

10:15 Doctoral de suflare

1430
1500

I

4
I

1330 De râsul lumi 
1400 DenWIe Steel - Pub

13 etea rfeagoteel Partea I. 
Cu: D.W. Moffett, Tracy 
Pollan, Judith Hoag, G. 
W. Bailey, George Coe. 
O nouă ecranizare 
după best-seHer-urile 
celebrei autoare ameri
cane Danielle Steel, de 
data aceasta fiind vor
ba despre viata unul 
bărbat Bemle Fine o ia 
m căsătorie pe fru
moasa Liz O'Reilly, 
divorțată, cu o fetiță, 
care Insă moare de 
cancer

1600 Tânăr șl nelWștit Cu: 
0 Eric Braeden 

1700 Știrile ProTv 
1745 Teo

î 1900 Știrile ProTV Sport 
î âK5 Singur acasă 

, |3 (comedie, SUA 1990)
Cu: Macaulay Cuikin, 

■ Joe Peso David Stern, 
' John Heard, Catherine 

O'Hara, Roberts Blos-

t

La Bloc 
me PRO W

£

3

2:15 Provest
SiO Doctoral
0 de suflete (reluare) 

Cu: Billy Ray Cyrus, 
Richard Leacock, Derek 

, McGrath 
®Cort«| i

t

j

I 
T 
..f

i 
i
3

Teo Emisiime de

Nleote Sport 
MOCanaH de știri 

1030 ii gum presei (reluate) 
11800 Concurs hnractiv 
1230 Hercule 
1330 ObMNMor Cu Slmon»

Gherghe
134 Janita hBaMn 

I3(poii|ist AuttiaDa, 
2003) Cu: Jeremy Slms, 
Paul Gleeson, Lara Cox, 
Pfopa Grandson, Kell 
Graham. Un renumit 
jucător de nrgbi, ajuns 
poSpst se hnpUcă into 
un caz diM 

1630 Observator 
16:45Vlvwe-Articupasl- 

S uno (soap, 1999, Kalla) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Gludltta Saltarinl, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
EHsabeta De Palo 

1745 9695-Te învață cosă 
fad

1835 Meteo 
1930 Observator Sport

MMidragoste (divertis
ment) Cu Mircea Radu 

2230 Marius Tucă Show 
S Observator

h gura presei 
Mircea Badea

- realizează la Antena 
1 o nonconformist 

| revistă a publicațiilor 
sub titlul ,1h gura pre
sei’. Timp de jumătate 
de oră, el va supune 

. I telespectatoru
lui cele mai interesante 
Șt i apărate Ai presa 
cotidiană, săptămânală 
și lunară. De ce s-a 
reAitors Mircea 

v Badea la Antena 17 
.Pentru că Ani doream 

T^e muft să revin aid și 
dtad mi s-a propus 

xsL format am fost de 
-două ori r*l feridt Știu 

i să reaK 
• presei*

i -fâ

* i>

•to
>
4

dmarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 

1 Adamari Lopez Julio
i Alcazar, Uliana
! Rodriguez
• 1530 Iubirea mea,

oăcetui 
t 1730 hzreștlri adevărate

Emisiune cu povești rea
le despre viață, prezen
tată de Lucian mu

8
i.
I

; 17:55 Vremea de aceiă

- 1S222?***•,
1

18:10 Gitonas. Cu: Saul 
SLisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Caries 
Tones Torrijja, Arturo 
Rios

19H5 Te voi îlwăța 
0 să Măști

1

2fc0 tobi
SMS Ruhl Cu: Barbara

Qi Mori. Eduardo Santama- 
I&fjJfcte Ana Martin, Jaque- 

*" line Bracarnontes, 
astian Rulli. Josefina 

' Echanove, Antonio
Met

r«re (divertis-

«bte'cu^orkh Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
lazzone aul Marin, 

<• Ludano D'Atessandro, 
ip- Crisol Carabal, Gustavo 
* < odriguez, Mayra Ale- 

:U»K*ra
Răzbunarea Cu: 

a Spanie, Josd 
Jamas, Katherine ' 
jue, Orlando I 
, ream nenoon,

<
4

t

«BuareP**
730 Demne 
0 (reluare)

800 TeW» 
«30 CaZar șl
900 Sărată-tnă, prostului 

1000 Tonomaod DP 2 Emi 
une de divertisment cu 
știri din lumea muricală, 
invitați At platou, dedl- 
capi și metise In direct 

, prin SMS 
11:45 Pttlunl 
1245 te., șl veri 
1330 Temopping 
1400 Desene ----------

Elritond 
ÎSKStU 

IR-OO Trioune partidelor par»

1630 Clnd minute de cutari 
1645 Jurnal TVR 
17J0Sărvtă-mă,pro«utel 
1755Eum-Disziocer 
IfcOO JumaM Euronews pen

tru Romănte
18:15 and minute de culturii 
1B30Mărtufl 
1930 Soție Iul Lorenzo 

O J leRaumond 
maetMMfc■Rmnente rere^BW^-J
Sial Lansa de aproape 
lift Junei TVR Știri, sport, 

net o 
mJumaU 
iiy Euronews panou Roml- 
*A,-nla
Z2!ljlaaM ta ploaie 

lă(dramă, AngSa, 1968) 
Cu: Sharon Stone, 

' . Christopher Cazenove, 
Leigh Lawson, Paul 
Daneman. înainte să

' moară, mama iui Casey 
o roagă să-l dea o

, scrisoare Lordului 
Richard Bredon, care 
locuia in Angăa.

SPStovae 
t ȘES Diagut de Reymond

1 BGIngH (comedie, 
A 2001) Cu: Brian

Namu-

ftâft OaoMtaL fan i 
iâ“1e

(Comedte Olanda, 
2001) 

MSS-etotfcnpietde 
C urând (Cotnwle, Ralia, 

2003)
; 11:15 Fomidterii •Country

rentate__ a __ *

• <■

i 06300700 Obiervatorin 

11 1- JO Emisiune de

i

>

i

TELE 7 DEVA

Aicr (Comedie, SUA O9.(XH1.(» smuarae-emte-
Ml JutlMgMM 
Osment

: )245 Vacanța de wt«(Ani-
, Olmatlt SUA, 2001) Cu:

■ dr rwrence
■ 141 u'HrtfulfComedie, SUA
1 02003)
; iSjtOMheriirin Aenmyhra-
■ <3 Ida (Dramă, SUA 2002) 
! Cu: Graham Breckel

1200 The Havoure; 3 
budtl reluan..

1230TdMbWhg 
12558anliagreu ' 
1330Talechoâplng
IdtBSmeteKh 
1535Dragaite|lputoro 
1550 Camera de tie mu ohmi
1830 Tritznițlta NMo ’ 17:10 DtamteM putini o 21 
16» fote. Cu:kmuț 13 (Comedie, SUA 2003)

------ j

1800 Foca Prezintă: 
Magada VaslKu. Rubrica ; 19:15 
Sport prezentată de 
Radu Vakan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadlra

1900 Monks- talk show _______
divertisment Cu: Monica 2200 Caia câtor o mie de 
Pulu J fladim(M»ror,SUA

2003)

1830 Vedete te Hoăywood-
I HoHe Beny

1 Dragocte, famMo șl alte 
> fiheonventante (Come- 

dite Olanda, 2001)
< 215» Sub pfcnânt S.R.L Ep. 
i 43 - Nu este moarti.
J Cu: Peter Krause

.1
<

Huna de minți La ! 2330 tarttildta sacro 
>Vni (comedie roman- *

t IA 1992) Cu:
SI - -

ț

«^Ntaiai Om, James 
SMah Jessica 

Parter Ame Bancroft. 
' f 'ivul particular 
Jack Singer II promite 
înamei sale, aliată pe 

» lS ie moarte, că nu 
'V- w va tasura nldodatiL 

. ,APe de altă parte, pricte- 
^Bta sa, Betsy, anwtință - 
w că-l părăsește dacă nu
I Kftidște sro ceată 
|-odtiă de nevastă, 

aiiwihite
Focul Ptai Prezintă: 
CiMna lopătat. Rubri- 
3 Sport prezentată de 
ueneEnache 
Ptiftetaeqlune 
HetNWtiPteV 
FocwPredotfci

13 (Actftm, SUA 2003) 
CwBruc .

! «3uiw||wvtEWuaiiBa=: 

L... _
J

► 
I
■' OROO Știrile TV Sport 0#10 Fbt- 
i bal de vis: Chelsea • Barcelona 
• (reluare) 11:00 Știrile TV Sport 
! 1120 Handbal feminin (reluare) 
> 1330 Știrile TV Sport 13:10 
i Super Spania Rezumatul etapei 
! «0ȘtirileTVSportWTV 
' Sport Special Scufundați sub- 
I țarine SOOȘtlrileTV
i Spa t ts30 Fottral Spania (re- 
1 rare) 1830 Știtfle TV Sport 
i IflbBbipMMHI . Boepro-

} Si*55S*î

TV SPORT

t
>

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 La Șuetă 

Ibărtoiț
zl.05 Lașuetlcu ntcoB* 

(partea • ll-a)
21 .SOSITELE 7 Dm (i)

HALLMARK

»
I
I
I
l-
I
i
1

1030 Despărțirea di casă 
(dranteSUA 1987) ;

1 12.15 Misterele părintelui 
ftwllng

' 14OOCă*toffoîntimp(SF, 
Canada., 1999)

11545 Ascensiunea (dramă, 
SUA 1994)

> 1730 Despărțirea de casă
! (reluare) 
-19.15 David Comrflald (IO 
î (dramă, SUA1999) 
! 2200 Lags șl ordin: M 

criminale.
JOJ» Frankwwtoln (fi (Sh Sto

f
(
I
I

11400 Cazinouri americane

»

vacte2004).

DISCOVERY

ri

1500 Copil crescuți ta iâ.
săibăticte povești 9
adevărate

1600 Lumi dbpărate: Perse- 
pots

1700 Câmpuri de bătălie:
Arnhem - Partea 1

1800 AmmM 1a pescuit cu
Ret Httet, Victoria -

I

îtuo
,1900

pescuit 
mașinăriilor,
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• Bilanț. Potrivit statisticilor CAR a Fason
ărilor Deva, la 11 martie 2005 în c^arui aso
ciației se aflau 6896 de memori zotizanți. în 
perioada ultimului an s-au înscris în CARP 

K 557 de membri noi și s-au transferat în alte 
“ localități 24 de membri. (I.J.)

• Se reduce dobânda. Banca Națională a 
României a redus dobânda de intervenție la 
nivelul de 14,5%. Această dobândă 
reprezintă nivelul ratei plătite de BNR lentru 
depozitele atrase de la bănci în cadrul 
operațiunilor de politică monetară. (CP.)

• Ultima zi de plată. Astăzi este ultima zi 
când contribuabilii hunedoreni pot plăti, 
impozitele locale aferente primului trimestru 
din acest an, beneficiind și de reducerile de 
5-10% acordate la plata integrală a acesto
ra. De mâine însă restanțierii vor plăti pena
lizări de întârziere în valoare de 0,5%/lună și 
dobânzi de 0,06%/zi. (C.P.)

*
■

Programul "Europa la liceu"

>
i
1 in

I

Q

222121™

■ Proiectul european 
„Europa la liceu" a 
primit startul ieri, în 
orașele din Valea Jiului.

Im Jurcowe

Petroșani - Adresat tineri
lor liceeni, proiectul are ca te
mă „Valori românești, valori 
europene”. Pentru a putea 
participa la proiect, tinerii 
ti la să propună o modali
tate creativă ,d< .promovare a „ 
valorilor europene. Potrivit 
coordonatorului de proiect, 
Lorincz SzaU, vor fi acceptate 
tn concurs doaur proiectele 
Înscrise până la termenul li
mită 15 aprilie 2005, ora 23.59. 
înscrierea se fiice pe Internet, 
pe pagina Cum să particip. 
„Proiectele tinerilor hune
doreni vor fi evaluate, astfel

Lorina

cele mai bune proiecte hune- 
. durene, trei la număr, vpr 
merge măi departe la nivel 
regional Criteriile de evalu
are a proiectelor sunt cre
ativitatea, fezabilitate și rele
vanța pentru tema concursu
lui”, precizează SzeH.
Programul de training

Ieri, coordonatorii de 
proiect s-au aflat în Petroșani,

la Liceul de Informatică și la 
Colegiul Tehnic „Hermes”, 
urmând ca programul să 
cuprindă azi, Grupul Școlar 
Industrial „Constantin Brân- 
cuși” Petrila și Liceul Teo
retic Petroșani, miercuri, 
Grupul Școlar Industrial Vul
can și Liceul Teoretic Lupeni.

Joi, echipa se va afla la 
Hațeg la liceul din localitate, 
„în perioada 4 -15 aprilie ne 
vom întâlni cu grupuri de ele
vi interesați de proiect pentru 
consiliere pe această temă.

Le vom prezenta progra
mul, ce cuprinde, ce trebuie

să facă ei, urmând să aibă lo 
discuții despre valorile romi 
nești și cele europene.

în același timp vom realiz 
și o instruire despre managi 
mentul de proiect”, ms 
adaugă Lorincz Szell, coordi 
natorul proiectului,

Potrivit sursei citati 
primele 3-6 locuri se vor ci 
lifica pentru finala la nivi 
național, care va avea loc 1 
jumătatea lunii mai.

Toate informațiile privin 
procesul de evaluare vor 
publicate pe . site-i 
www.europa-Ia-liceu.ro.

• 1 ‘iMuarie -15 aprilie Setai. Bb Imafi» M har tona
• 15 aprilie tamn limită gama fioia'la toncwt
• 15-30 aprilie Pre-evalu»rea regionall;'oifi1leeree Jri'fiftaU ,
• 1-15 mai Evaluarea națională
• la jumătatea lunii mai Festivitatea de premiere

BANAT-CR1SANA 13& 
mu

4. BRD 575&Q -0.8$'

5- IMPACT .______ 7450 . ^>,67
«■. AZOMURES 3300 4*2

9. HABER . 6900
10. BCCARPATICA 6150 -0,8?t. *'

Scumpire anuală la <riment
Deva (C.P.) - Cifra de afa

ceri a diviziei de ciment a 
grupului HeidelbergCement 
România a fost anul trecut de 
aproximativ 125 de milioane 
de euro, în creștere cu peste 
30% față de anul precedent. 
Volumul investițiile s-u ridi
cat la circa 9,5 milioane de 
euro, din care trei milioane 
de euro au fost alocate pro
tecției mediului. în cadrul 
acestei divizii își desfășoară 
activitatea și fabrica de 
ciment de la Chișcădaga. „ în 
ceea ce privește prețul cimen
tului încercăm să făcem o sin
gură mărire de preț pe an 
dacă ne permite structura 
costurilor. Comparativ cu 
anul trecut prețurile au fost 
majorate cu circa 11-13%, în 
funcție de tipul produsului. 
Astfel, o tonă de ciment vrac

se comercializează cu prețuri 
cuprinse între 3,272 și 4,376 
milioane de lei, inclusiv TVA. 
Pentru cimentul ambalat în 
saci, tona de produs are 
prețuri de vânzare cuprinse 
între 3,629 și 4,343 milioane de 
lei”, ne-a declarat Bogdan 
Arnăutu, Communication 
Manager. Grupul Heidel
bergCement este prezent pe 
piața românească din anul 
1998, activând în producția de 
ciment, betoane și agregate.

Fabrica de la Chișcădaga.

Deva (I.J.) - Confedera
țiile reprezentative (Cartel 
Alfa, Blocul Național Sindi
cal, CNSLR-Frăția, Confe
derația Sindicatelor Demo
cratice din România și 
“Meridian”) își continuă 
protestul față de propune
rile de modificare a Codu
lui Muncii.

Astăzi, în fața Prefecturii 
Deva, vor protesta nu mai 
puțin de 2.000 de persoane 
după cum estimează 
Lacrima Minișca, preșe
dinte CNSLR Frăția Hune
doara. „Negocierile nu 
merg bine. Trebuie prin 
manifestările noastre să ne 
impunem un punct de 
vedere serios”, declară 
Lacrima Minișca.

Lacrima Minișca

Sindicaliștii vor pichete 
Prefectura județului Hune 
doara între orele 15.30 ș 
17.30, urmând ca în 19 mar 
tie să aibă loc Euro Mitin 
gul de Ia Bruxelles, orga 
nizat de Confederația Euro 
peană a Sindicatelor (CES)

I Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 15 martie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 36.043 26885 51.589 23.243 147

Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 14 martie 2005
Valută țuro

C
dolar liră sterlină franc elvețian

V C V C V C V
BancPost 35.600 36.200 26.450 27.000 50.850 51.850 22.900 23.900 145 155
BRD 35.350 36.350 26.240 27.150 50.390 ' 52.240 22.700 23.590 140 152
Banca Transilv. 35,575 36.125 26.463 27.013 50.916 51.766 22.963 23.388 144 149
Raiffeisen Bank 35.400 36.200 26.200 27.100 50.600 51.800 22.770 23.480 13^^154

Cursul valutar Practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 35.500 36,000 26.300 27.000 49.000 52.000 21.500 24.000 143 150
Herdan Exchange 35.600 35.900 26.500 27.000

http://www.europa-Ia-liceu.ro
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• în arest. Un individ din Hunedoara a 
ajuns în arestul Inspectoratului de Poliție al 
Județului „cu ajutorul" lucrătorilor Serviciului 
de Investigații Criminale. Acest lucru, 
întrucât Nicușor Mihuța, de 39 de ani, are 
de executat trei ani închisoare pentru 
folosirea la Autoritatea Vamală a unor docu
mente falsificate și pentru înșelăciune. (V.N.)

• Furt. în decurs de patru zile, o tânără din
Vulcan, a furat din locuința unui cetățean 
din Deva bunuri în valoare de 30 milioane 
de lei. Acum Mlrabela Al,-de 18 ani, este 
cercetată de poliție. (V.N.) ‘

• Prejudiciu nerecuperat. Din incinta SC 
Macon SA Deva au dispărut piese metalice 
în valoare de aproape nouă milioane de lei. 
Cauza a figurat cu autori necunoscuți până 
când polițiștii au descoperit că hoțul se nu
mește Florin R., de 19 ani, din Deva. (V.N.)

Deva (V.N.) - începând din 
13 martie a.c., Jandarmeria 
Română are un nou cadru le
gal de organizare. Acesta a 
fost și principalul subiect ăl 
unei conferințe de presă care 
s-a ținut ieri la sediul Detașa
mentului Mobil de Jandarmi 
Mintia, din subordinea noului 
Inspectorat de Jandarmi Ju
dețean Hunedoara. Despre 
noutățile intervenite în activi
tatea jandarmeriei și a jan
darmilor hunedoreni a vorbit 
pe larg colonelul Viorel Sălan, 
șeful inspectoratului.

„în noua legislație se stipu
lează că, în România, se insti
tute un sistem dual de ordine 
publică, cu polițiști și jan
darmi, în cadrul căruia, jan

darmilor le revin sarcinile de 
a asigura ordinea și liniștea 
publică pe timpul desfășurării 
adunărilor, întrunirilor și 
manifestărilor publice, inter
venția și restabilirea ordinii 
publice, menținerea ordinii și 
siguranței publice în stațiu
nile montane și balneoclima
terice. într-un asemenea con
text, și la nivel județean au 
avut și vor avea Ioc mutații. 
Așadar, jandarmii nu vor mai 
patrula prin orașe. Vor asigu
ra ordinea publică în stațiu
nile montane - Paring, Stra
ja, Clmpu lui Neag, precum și 
în stațiunea Geoagiu Băl. Ur
mează, de asemenea, să preia 
paza la șapte judecătorii șf tot 
atâtea parchete etc.

---- ARTICOL PUBLICITAR

Despre Pacepa, generalul ăla de secu
ritate fugit prin America și condamnat la 
moarte de Ceaușescu s-au scris multe. Mai 
nou, am aflat că vă primi câteva milioane 
de euro de la actualul Guvern. Dar asta e 
altă poveste. Ceea ce e cu adevărat impor
tant este faptul că, recent, Pacepa a afirmat 
că președintele Băsescu este un președinte 
cu cojones. Și că acest gen de oameni au 
tăria de a schimba lumea.

Pentru românii neavizați fac precizarea 
că termenul de cojones nu are nimic de-a 
face cu renumitele cojoace autohtone. Ci 
este vorpa despre partea anatomică la care 
a făcut trimitere Năstase, atunci când ne-a 
trimis pe toți la numărat.

Mu știu cit adevăr ascund vorbele lui 
Pacepa. Așa cum nu am reușit să aflu câte 
ouă are Năstase. Rămâne ca istoria să dove
dească dacă într-adevăr Băsescu e un pre
ședinte cu cojones. Cât despre Năstase, se 
pare că s-a lăudat degeaba. Și că până la 
urmă nu numărul contează ci calitatea lor.

0 firmă din Deva propune soluții
Deva (C.P.)- Purificatoarele 

de aer Sharp reprezintă o soluție 
modernă și eficientă de creare 
a unei atmosfere curatt in în- 
căperi. Aparatul se poate roioui 
eu succes în locuințe, instituții 
publice, spitale, hoteluri, baruri, 
cabinete medicale sau notariale, 
acolo unde se dorește a nu se

. un' 
TTT

o soluție modernă 
confortul de acasă sau de laliservfâu 

simți mirosurile neplăcute. „Apa
ratul, un generator de ioni pozi
tivi și negativi, permite reduce
rea emisiilor din fumul: de țigară 
(NO2-9O%, SO 2-100%, aldehide- 
35%), reducerea prafului cu 
60%, dar mai ales eliminarea 
bacteriilor, virușilor^ mucegaiului 
în proporție de 99%, din spațiile

locuite", declară Dumitte Gfter- 
ghei, manager at CMG Intemajtia 
nai Deva. Tehnologia ațiestor pu
rificatoare descompune șl dezae- 
tivează substanțele nqcive sare 
plutesc în aer spre deosebire de 
tehnologi i Ie cIasice Care doar 
ventilează aerul treqânțjț 
un fiitru. 1

Autorizarea armelor de 
vânătoare

Deva (V.N.) - Pentru a obține o armă de 
vânătoare, cei interesați au nevoie de urmă
toarele acte cu care să se prezinte la Inspec
toratul de Poliție al Județului. Cerere tip; 
actul de identitate al solicitantului in origi
nal și copie; certificat medical tip; Certifi
cat de cazier judiciar; aviz psihologic elibe
rat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii 
dosarului; certificat de absolvire a unui curs 
de instruire teoretică și practică în dome
niul armelor și munițiilor; două fotografii 
color 4/5; dovada achitării taxelor pentru 
autorizare (3 milioana tei în regim de ur
gență. sau un milton de Iei în regim normal); 
permis de vânătoare în original și copie.

în cazul în care solicitantul are asigura
te la domiciliu sau reședință condițiile de 
păstrare și asigurare a securității armelor, 
aceista depune și următoarele documente în 
original și copie: dovada deținerii legale a 
spațiului în care armele urmează a fi păs
trate; dovada omologării spațiului de către 
autoritatea competentă. De asemenea, în 
cazul solicitării autorizării pentru mai mult 
de 15 arme, dovada existenței spațiului de 
depozitare, a sistemului de supraveghere 
video și a mijloacelor de alarmare conform 
Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

a tăia timp cât Cor- 
Zxneliu Vadim Tudor 
rămâne un om de ba
ză al partidului și mai 
mult decât atât este 
președintele onorific 
al partidului, nu sunt 
șanse să se schimbe 
ceva. Este doar o ma
nevră politică, Vadim 
rămânând același om 
influent în partid. 
Cornel, 
Deva

Este foarte bine că 
Vadim Tudor a 
renunțat la funcția de 

uieședinte al partidu
lui. Nu este suficientă 
această demisie pen
tru ca oamenii să-și 
schimbe percepția față 
de partid pentru că 
Vadim a rămas 
același om, cu aceeași 
infiuență și ideologie. 
Tomulescu,
Deva

Trebuia să se întâm
ple mai demult 
acest lucru dacă într- 

adevăr se dorește să 
se îmbunătățească 
imaginea partidului. 
Nu se va produce o 
schimbare în cadrul 
partidului pentru că 
cei noi sunt 
influențați în tot ceea 
ce fac de Vadim.
Viorel Alexa, 
Deva

;» , I ] .
■kțu se va schimba 
lNnimic în .ceea ce , 
privește ideologia și 
orientarea partidului 
pentru că Vadim a 
rămas ta structurile 
de conducere șt are o 
foarte mare' influență 
asupra luetofețHor par- 
tidifluL E^/dopr o 
încercări aeatragere ■ 
a atenției.
Ovioiu MtfflS» i" ’ 

Deva

» ți ie putem pro- j 
INnunța deocamdată, 
pentru că este o încer
care disperate de 
atragere a atenției. 
Din moment ce Vădim 
Tudor a rămas în par
tid și are o influență 
toarte marc asupra 
membrilor partidului, 
nu putem vorbi de 
schimbare.
Viorel Iordache, 
Deva

a) șefului IPJ
W.Q0>12ăS:

Salarii majorate
București (D.I.) - La ședința 

de guvern de săptămâna tre
cută, Executivul a luat decizia 
majorării cu 75 la sută a sa
lariilor personalului cu atri
buții de gestionare a fondu
rilor comunitare nerambur
sabile. Măsura răspunde reco
mandărilor Comisiei Euro
pene privind asigurarea stabi
lității și motivării adecvate a 
personalului care gestionează 
fondurile comunitare. în pro
cesul de preaderare la UE 
România beneficiază de asis
tență financiară comunitară 
prin programele Phare și 
ISPA. Pentru 2005 și 2006, fon
durile nerambursabile acor
date României de către UE 
prin intermediul celor două 
programe se ridică la aproxi
mativ trei miliarde euro, iar 
ta perioada 2007-2009, Româ
nia va beneficia de fonduri 
speciale pentru agricultură, 
ta valoare totală de șase mili
arde euro.

La nivel național, ta activi
tatea de gestionare a fondă
rilor sunt implicați, ta pre
zent, circa .600 de experți.

mai haioasă!
Premiul CeL mare. 1.000.000 lei

B CUVA®



Garmen Cartaș.

medalii de aurCS Heian, șapte

îi tacul H te kumit»

și amîcaiePenalizări uuliui

pentruQPOev»

specială 
numărul

■ Karatiștii deveni au 
ODținut șapte titluri 
naționale, o medalie de 
ai^itși una.de bronz

Deva (C.M.) - Primele șase clasate in ie
rarhia Diviziei A la fotbal în, sală s-au că 
lificat pentru play-off, unde vor juca pen
tru titlul național. Tragerea la sorți a play- 
off-ului are loc miercuri, 16 martie. Echipele 
Pandurii Tg. Jiu (jocul 18) și Poli Timișoara 
(locul 14) retrogradează direct în Divizia B, 
de unde promovează pe prima scenă ocu
pantele locurilor 1 și 2, Atletic Club Pitești 
și Dunărea Galați. Echipele clasate pe 
locurile 11 și 12 în Divizia A, CS Seniq 
Craiova și Eurolines București vor disputa 
meci de baraj (joc unic pe teren neutru), 
cu formațiile clasate pe locurile 3 și 4 îiS 
Divizia B, Unirea Seini și IMI Tg. Jiu.

Bogdan Lol 
un penalty

de Karate Shotokan care se 
va desfășura în perioadă 1-3

■ Cinci jucătoare de la 
Remin și una de la 
Cetate au fost convo
cate la națională.

Deva (C.M.) - Campionatul 
Ligii Naționale de handbal fe
minin s-a întrerupt pentru o 
perioadă de trei săptămâni, 
din cauza participării echipei 
naționale de tineret, în Spa
nia, la turneul preliminar de 
calificare la CM care se va 
desfășura în luna iulie în Ce
hia. Pentru cele două echipe 
devene întreruperea e pe de
plin justificată, cinci jucăt
oare de la Remin - Smedescu, 
Ialomițean, Ivan, Vădineanu 
și Tătăran - și una de Ia 
Cetate - Cartaș - fiind convo
cate la lotul național. „Sun
tem într-un stagiu de pregă
tire centralizată la Plopeni, 
urmând ca miercuri, 23 mar
tie să plecăm in Spania. Vi
neri; 25 martie e programat 
primul meci al turneului ta- 
tre Spania și Elveția, sâmbătă 
vom juca noi cu Elveția, iar 
duminică va fi meciul decisiv, 
România - Spania. Bătălia

amical pe săptămână”, decla
ra Muntean, președintele clu
bului Cetate.

Primul amical al echipei 
devene, este programat chiar 
mâine, de Ia ora 16.06, la Sala 
Sporturilor din Deva, în com
pania echipei satelit CSM 
Sibiu.

pentru calificare: 
se va da între noi și echipa 
iberică. Rezultatul ultimelor 
întâlniri directe ne e într-o 
oarecare măsură favorabili în 
meciul din grupa C.M. de 
anul trecut am învins la trei 
goluri diferență, iar în parti
da de clasament, pentru 
locurile 9-10, care nu avea o 
importanță prea mare a 
câștigat Spania la un gol. Cele 
șase jucătoare ale echipelor 
devene pot avea o contribuție 
importantă la obținerea calif
icării”, preciza Mircea Anton, 
antrenorul naționalei de 
tineret a României.

• Menooni e nemulțumit. „Eorteocarea a 
cinci jucătoare ale noastre la total național 
de tineret ne afectează destul de sifirtos 
pregătirile. Nu avem prima linie rienouâ 
metri jentru a susține amicale edificatoare și 
răci adversarii nu se prea înghesuie să vină la 
Deva, pentru meciuri de verificare'', comenta 
tehnicianul U. Remin. (C.M.)

Deva (C.M.) - înfrângerea 
suferită pe litoral în fața 
Tomisului le arde la buzunar 
pe jucă-

mare de ore alocat antrena
mentelor. ; În mod normal 
sportivii noștri au câte trei aprilie în Ungaria. La ediția 
antrenamente pe săptămână» de anul trecut a europenelor, 
dpr ta perioada precompeti- desfășurată în Italia, sportivii 
țională s-au desfășurat câte 5- de la Heian au cucerit patru 
6 ședințe de pregătire”, expli- medalii prin Roxana Bendea 
ca Marius BMl-i .. J lâJtata 14 a«i), Hfcria
Gnlifinjiți 1b CE (1°CU1 kata 7-8 anl)'

1 Georgiana Oncu (locul III, la
Cei șase sportivi oare au kata 11-12 ani) și Robert Ghe- 

obținut medalii de aur au na (locul III la kata 6 ani), 
obținut dreptul de a reprezen-, „Ne propunem să repetăm și 
ta România la ediția din acest chiar să îmbunătățim aceste 
an a Campionatului European performanțe, dar principalul

Amsterdam (C.M.) - Por- } flMnS 
tarul Bogdan Lobonț a re- & 
venit, duminică, în poarta ik 
echipei Ajax Amsterdam, iv ■•‘dBsSgafi 
după aproximativ cinci ' (gUMu* 
luni de indisponibilitate, și •'
a apărat un penalti în par- 
tida câștigată, în deplasare, 
scor 1-0, în fața formației Uf' 
NEC Nijmegen, în etapa a r
XXV-a a campionatului Q- Ir
landei. Lobonț a fost intro- / V
dus pe teren în minutul 68, KaK* 
în locul lui Stekelenburg, 
care s-a accidentat, în timp _
ce coechipierul său, Nico- 
lae Mitea, a fost doar re- 
zervă.

În minutul 75, Bogdan 
Lobonț a apărat o lovitură 
de la 11 metri executată de W- 
Wielaert.

Site-ul oficial al grupării 
Ajax Amsterdam notează BsA 
că evoluția iui Bogdan '
Lobonț a fost „decisivă” 
pentru rezultatul final, la 
fel și cea a lui Maduro, MrSHHHB 
care a înscris golnl victo- ■■■■■■ 
rleî, ta minutul 5I. Bogdan Lobonț.

Pate tafcteanu catworte 16-18 am. tocul I te kata Jocul l te kumite. 
Martus ^seniori, tocul I la kuniite

una.de
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Becali s-a înfuriat rău de tot

FCParrna

Athletic

Justine, rezidentă la Monaco

itFel eliminat de pe te 
^mental în car» gru

■ , Antrenorii influen
țează masele și îi fac pe 
suporteri să recurgă la 
amenințări", spune Roth.

• Demisie. Antrenorul Luigi Del Neri a de
misionat, ieri, de la echipa AS Roma, în 
urma rezultatelor slabe obținute în ultima 
perioadă, a anunțat agenția Sports. Roma, la 
care activează Cristian Chivu, a pierdut du
minică, la Cagliari, cu scorul de 3 - O.(MF)

București (MF) - Patronul 
FC Steaua București, Gigi Be
cali, a declarat ieri că echipa 
sa va elimina formația Villa
rreal din Cupa UEFA și îi va 
răzbuna astfel pe cei 240 de 
români cărora nu li s-a per
mis accesul în Spania. „Prea 
suntem luați în oatjocură pes
te tot și vreau să demonstrez 
prin Steaua că românii nu pot 
fi bătufi chiar în toate dome
niile. Cum i-au dat pe români 
afară de la graniță, așa o să-i 
dau și eu pe spanioli afară 
din Cupă UEFA, asta 6 să le 
demonstrez”, a spus patronul 
grupării din Ghencea.

Gigi Becali a menționat că, 
în cazul în care Steaua va 
ajunge în finala Cupei UEFA, 
le va da cadou jucătorilor săi 
statuete din aur reprezentăm

Italia - etapa a XXVIII-a
Milan - Sawdoria 
Bnsda- Liyryrro

rului Jose Mmitinh.< 
afirtnat că l-a'A'ăzut pe tehni 
cjanul echipei EC Barcelona

■ Justine Henin- 
Haroenne își va schimba 
domiciliul pentru a plăti 
mai puține impozite.

» Distincție. Fostul pugilist Muhammad Aii 
va primi, pe 17 decembrie, la Berlin, „meda
lia păcii Otto Hahn", distincție care poartă 
numele unui fizician german, a anunțat So
cietatea pentru Națiunile Unite. Muhammad 
Aii s-a retras din ring acum 20 de ani.(MF)

■
 • La centru. Arbitrul norve

gian, Terje Hauge (foto), va 
conduce la centru meciul In- 
ternazionale Milano - FC Por
to; care se va disputa, astăzi, 
în manșa secundă a optimilor 

de finală ale Ligii Campionilor. în partida tur, 
de la Porto, scorul a fost egal, 1 - 1 .(MF)

Anders'Frisk i-a in. in 
al doilea cartonaș galben ata
cantului i vor ian al echipei 
Cnelsea, Didier Drogba, care 
a fost ;
reaâfi

i. FC Barcelo-e 26 10 _
.2.:.MftL.Madrid 28... J.

landa 
Maforsa

Sfântul Gheorghe -
ducătorul de biruință”, și câte ,
un lanț cu cruce, din aur.
„Va fi un cadou din partea 
mea, fără nici o legătură cu ‘ s
primele. Va fi răsplata pentru ii
felul cum au luptat”, a comen- 
tat Gigi Becali.

Partida Steaua-Villarreal, . *,f',f.S \ ' * • - - |
din prima manșă a optimilor -
Cupei UEFA, va avea loc 
miercuri, la ora 20, pe stadi- B* ** ( - w ■ “4
onul din Bulevardul Ghencea. BBSB-J • B 1
Reprezentanții FC Steaua, ai ■ 'B
Jandarmeriei Române și ai B sS
secției de Poliție 22 s-au întâi- B
nit ieri după-amiază, la sedi- V-
ul clubului de la hotelul Mar- B B
riott, pentru a stabili detali- wl B B
ile modului In care se va face j?- B/jGft
accesul spectatorilor la me- -■;
ciul de miercuri. *|L

Posesorii de abonamente ‘ .ț?-!;,?,'
vor intra începând eu ora 17, i,' s>
până la ora meciului, iar po- IțB* ? 
sesorii de contramărci înce- sh f 
pând cu ora 18, până la ora i ■‘Jfc 
meciului. Nu vor mai fi puse 
în vânzare alte bilete. Gigi Becali crederip șansa fotbaliștilor săi.

tfii
■ Oi 

legate de fiscalitate. „Justț$e 
Henin-Hardenne va plăti aco
lo mult mai puține impozite jni 
decât în Belgia”, notează Le-- 
Soir, care menționează că 
sportiva se va antrena, dth 
aprilie, la Monte Carlo Coun
try Club și nu la Saddlebrpqfc, 
în Florida, unde s-a pi î t 
în anii trecuți.

Jucătoarea <bhl$fâHi( 
suferit o accidentare la ge
nunchi la sfârșitul a^iulgi 
2004, va reveni’ în' GQmpeti e 
la turneul de la' Kîfe ni, s 
va avea loc-îhî

tre cei mai buni arbitri ai ?
noștri este forțat să renunțe
din această cauză. Oamenii ca ’ |
Mourinho sunt dușmanii fot- VoutE* Roth S 
hatouî<« spus ValimtRpth. • ..............•

Jh în di 
cadrul

amenințărilor cu moartea for
mulate la adresa acesteia de 
suporterii echipei Chelsea, du
pă înfrângerea din meciul cu 
FC Barcelona, scor 1 - 2, din 
prima manșă a optimilor de 
finală ale Ligii Campionilor. 
„Antrenorii sunt cei care in
fluențe ză masele și îi fac pe 
superarl să recurgă la ame-



dezbateri aprinse

FORUM,• Ești un beneficiar £ 
ca să-ți spui părerea!

• Cuvântul liber invită lideri sindicali, patroni și reprezentanți 
ai societății civile să dea răspunsuri acestor întrebări. Din 
părerile pro și contra ale partenerilor sociali putem prefigura 
care vor fi prevederile noului Cod al muncii.

• Este astăzi angajatul un răsfățat al actualului Cod al muncii, 
jn detrimentul patronului? îl va transforma noul cod intr-un sclav 
exploatat la sânge?

• Sună la telefonul 211.275, 
interior 8823 sau 8806 și cere 
detalii despre acest forum 
jurnalistic.

• FORUMUL va avea loc in data de 22 martie a.c., începând cui 
ora 10.00, la sala de conferințe a Camerei de Comerț și Industrie! 
Hunedoara-Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23.
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• Cercetări. Polițiștii efectuează cercetări 
privind moartea a două persoane. Este vor
ba de loan Z., 78 de ani, din Densuș, găsit 
mort la intrarea în satul Criva, și de Olivia 
M., 84 de ani, descoperită decedată în 
locuința sa. Nu sunt suspiciuni de comitere 
a unor fapte penale. (V.N.)

• Căderi de bolovani și zăpadă. Pe 
drumul județean Ghelar - Bunila s-au pro
dus căderi de bolovani pe carosabil,
care au necesitat intervenția unui buldozer 
pentru îndepărtarea lor. în zona Pădu- 
renilor se lucrează non-stop pe 
drumul ce leagă Muncelu Mic de Poiana 
Răchițelii pentru supralărgiri. (C.P.)

• Ziua francofoniei. Azi, la Colegiul 
Național „Decebal" Deva au loc mai multe 
activități animate de profesori din Franța. 
La atelierele tematice: Jocuri (concurs cu 
întrebări de cultură și civilizație franceză) și 
Ședință cinema participă clasele bilingve a 
X-a, a Xl-a și a Xll-a.

Zăpada dărâmă acoperișuri
■ Căderile de zăpadă 
din ultimele zile au dus 
la prăbușirea unor 
acoperișuri la Ghelar.
VIORICA ROMAN

mncs.rofMRMflMnimMM.ro

Ghelar - Clădiri aflate în 
proprietatea Consiliului Lo
cal C .«clar sau a unor local
nici au avut de suferit din 
cauza stratului gros de 
zăpadă, care pe alocuri a mă
surat 70 cm. în urma si
tuației critice create de nin
sorile din 5-6 și 11-12 martie, 
care au provocat căderea 
acoperișurilor a trei clădiri, 
comisia locală de apărare 
împotriva dezastrelor, • con

dusă de loan Bulbucan, pri
mar, și Marusia Stoica, vice- 
primar, - a constatat situația 
pagubelor Înregistrate.
Pagube de 650 milioane lei

La Cantina veche, constru
ită în 1920 și trecută de la EM 
Ghelar în administrarea con
siliului local, s-au prăbușit 
140 mp de acoperiș, care în 
cădere au dărâmat o parte a 
pereților exteriori și i-au afec
tat pe cei interiori. Paguba 
estimată este de 380 de mi
lioane de lei. Pe locul doi pri
vind proporția pagubelor - de 
150 de milioane de lei - se află 
fostul grajd CAP, construit in 
19€: șl deținut acum de loan 
” ” Au căzut sub povara 
zăpezii 220 de mp de acoperiș 

și o parte a aticului (o zidărie 
din bolțari de beton lungă de 
85 de m). O clădire anexă a 
grajdului de montă comunală, 
proprietate, a Consiliului Lo
cal Ghelar, a fost afectată In 
proporție de 40 la sută, struc
tura de lemn distrusă va
lorând 20 d ' ' ■“ lei.
Problemele vot continua

Comisia de apărare împo
triva dezastrelor s-a deplasat 
în teren, a constatat situația 
fiecărei clădiri afectate și a 
estimat pagubele. Odată în
cheiată această operațiune 
probabil misiunea el s-a în
cheiat Dar nu și problemele 
generate de prăbușirea acope
rișurilor. Sumele necesare 
refacerii acestora sunt foarte 

mari chiar și pentru bugetul 
primăriei, ca să nu mai 
bim de proprietarul fostuiâi 
grajd CAP. Au fost clădire 
asigurate? Se vor gări bani 
pentru refacerea lor? Va mai

Zăpada a afectat * «s». juri

Belgieni în Valea Jiului
Petroșani (D.I.) - Cristian Vladu, prefec

tul județului Hunedoara, a însoțit ieri, la 
sediul CNH Petroșani, o delegație belgiană, 
formată din reprezentanți ai firmei Car- 
bonetta, care s-a arătat interesată de potenți
alul Văii Jiului După cum ne-a declarat pre
fectul, In luna aprilie este așteptat in județ 
și președintele respectivei firme, pentru a 
se evalua posibilitățile de dezvoltare In 
Valea Jiului și a unei industrii conexe ex
ploatării miniere. „Este păcat că in ultimii 
cincl-șase ani nu s-a făcut nimic pentru a 
se dezvolta această industrie conexă, care 
tn occident se bucură de o mare Atenție, 
pentru că alta ar fi fost situația Văii Jiului 
la ora actuală”, a mal spus prefectul.

l-au castrat
Hațeg (I.J.) - Hingherii Pri

măriei Hațeg, care au făcut 
curățenie printre câinii mal- 
danezl din oraș au ridicat și 
un câine mai altfel, spune stă
pânul lui, Sorin Andrunsene.

Fără pedigri, (fer cu carnet 
de sănătate și vaccinat, patru
pedul sate dorit de căfre băr
batul care se străduiește să 
îl aducă acasă cu orice preț, 
însă, te-1 de unde nu-i!

„într-adevăr, am avut o ac
țiune prin care câinii maida- 

nostru sau Întâlnit măTihul- 

te cazuri de rable, iar câlnela 
reclamantului nu H -șfla la

(iîfdc
domiciliul acestuia, ci în 
stradă. Așa că a fost ridicat 
de noi, deparazitat șl castrat, 
după care l-am dat drumul pe 
stradă, unde a fost găsit, ală
turi de ceilalți câini ridicați 
cu aeeariă oq :u».

Pentru că era pe stradă, 
firii stăpân, aveam dreptul 
să-l ridicăm, iar eu nu știu 
■si albă carnet de. sănătate, 
așa cum susține.

Acțiunea noastră vizează 
în primul ritad cetățenii 
urbei și nu se adresează în 
special unei persoane", do
cil ț. Eugen fecob, medic 
veterinar in cadrul Primăriei 
orașului Hațeg.

specializată - Deva

Pr le.

1004 privind aprobarea Rașutawntulid 
i a Poliției, Comunitare

îs Consiliului Local H 
până la data de M03 
nâria Orașului «W

■O.G. hr. 2/2001 privind r»
•HAhn 104/2004 privind 
■Legea nr, m/20Mprivfru 

Comunitare

concurs pentmocapim 
dc tul '■

GONI JUL ?EF

Vâ ve«r a j drag, atnic, 
îr te. rele 8 -17,30,7 etatfito 

Mre orele 8-14. HUNEDOARA
| «gated UOTAW mgUCAh te Ugl «,40/mi 

vânzarea a 5 Dunei» lai mice. aMMMiviui nr4v

Consiliul de Administrație al SC SARMISMOB SA, cu sedi
ul Tn Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, înmatriculată la 
O.R.C. sub nr. J20/356/1991, cod fiscal R2117288, con
voacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ADflONARftDR 
pentru data de 30 martie 2005. ora 1Q.Q0 la sediul soci
etăți cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de Gestiune al administra
torilor asupra rezultatelor economico - financiare 
obținute de societate Ih anul 2004, pe baza BltanUUul 
oontabll Șl contului do Profit șl pierdere;
2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori privind 
activitatea economico - financiară a societății 1h anul 
financiar 2004. Aprobarea Bilanțului contabil șl a con
tului de Profit șl pierdere al societății pe anul 2004, 
de către Adunarea Generală a Acționarilor;
3. Diverse.

La ședință pot participa acționarii înscriși în Registrul 
Român al Acționarilor la data de 28 martie 2005.
în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convo
care, Adunarea Generală a Acționarilor va avea loc în data 
de 31 martie 2005, la aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași OFdine de zi menționate mai sus.
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății 
sau la telefon 0254/227.901.

- CONTABIL-ȘEF (director eco
nomic): stadii de specialitate;
- CONTABIL - SERVICIUL CON
TABILITATE (de preferințâ cu 
«tndif MonMnicg);
- VÂNZĂTOARE-MAGAZIN DEVA;
- VÂNZÂTOARE-SUPERMARKET 
BRAD;
- MUNCITOR! NECALIFICAȚI • 
DEPOZIT.

CV tuile fl inelede studii b Ui: 
02S4/219300

Relații 1» Ut OT6/0M 20».
I
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Vând ap. 1 cameră (01)
■■■■' <•

• ta Deva, centrai, etpj 3. 
parchet apometre, 17.000 euro, tel. 07Z1/058Î13.
• vând mwntari 2 camere, repartitoare, 
contorizată mobilată aragaz, frigider, masă hol, 
scaune, preț 480 mii. negociabil, tei. 231397, nu 
sunt agent
• vând garmferă Mărăștiul nou. etaj 1, preț 

V 720 mii. negociabil, tel. 0254/224182,0723/489284, 
h exclus Intermediari.

• tand «m4 4 camere decomandate, 2 bai, 
bucătărie, arte grădină 600

i SEmlnescu, nr. 81.

■fă frfSwa Str. Grivlta, nr. 36, 2 

camera, oueatane, camera, noi, oaie, oouacwp. 
grădină ocupabilă Imediat, preț 1 mid, leLTd. 
217212,236516
• tata «mâMHatea Str. M.Eminescu, 26A 5 
camere, baie, bucătărie, anexe și godină In 
sunrafetă de 23 arii toformațfl tel. 771869.

• cumpăriagaBcasă în Deva, cu grădină plata 
imediat, tei. 215212.

Vând case de vacanta 11$)

• aparanent 2 «mere, decomandat, 56 mp, 
amenajat, etaj 3, zona Q Decembrie. Deva, 1,1 
mid. lei, tel. 0745/266071.
• anartantait 2 camere, decomandat, etaj 1. bl.

ffln contonzat, uZoCOfi tncniSi
vederetastradă acoperit cu tablă preț nego
ciabil, nu«rt agent imobiliar, tel. 072^983333. 
•anarteafert 2 camere, decomandat, zonă

CUVW
• «ta spre închiriere garai, Deva, cartier Micul 
Dallas, pretabil și pentru comerț, tel» 
073/73266 0254/212Ș2.

Aparate foto si telefonice (50» Decese (75)

Imobile schimb (30)
•setanb apartamant 3 camere, decomandate, 
contorizat, s. 98 mp, etaj 1, zona Enescu, cu 2 
camere, similar, plus diferență, tel. 228615.

Auto românești (36)
• vM Dada papuc, an fabricație 1992, stare 
bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 775243, 
0742/061465,0745/482880.
• vând Dada Plkup, an fabricație 2004 Diesel, 
4x4 garanție până to decembrie 2005, preț 199 
mii. lei negociabil tel. 0723/761446,0741/418736.

• teMan mata Nokia 6610, aproape nou, preț 
200euro, tel 0721/248656

îmbrăcăminte, încălțăminte
articole sport (52)

• vând ratate de mireasă model deosebit, alb 
cu flori bleu, preț negociabB, tel. 0721248658.

Electrocasnice (56)

Cu adâncă durere in suflet soția Mariana - Minorica și 
copiii Camelia și Tudor regretă plecarea dintre cei vii a 
celui care a fost un soț și tată iubitor

SERENEACIOAN
din Sântuhalm. înmormântarea va avea loc in data de 
16.03.2005, ora 13, la Biserica din Sântuhalm.

• casă da vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea: montata Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabifăturiSrtTel. 0723/30995.

• tandatașiotoi fn'Branișca, Str. Gării, nr. 

10,tel.213185.

• cană 3 camera anexe, curte, gradină • 
2000 mp ■ poslbititate racordare la gaz, in 
comuna Stan#, Str. Boholtului. Preț infor
matei "o el Relații la tel.
0723/63175®.

• find cată starebună Săcămaș, nr. 98, lângă 
șosea. Informații Brâznic, 99, sau la tel. 
0741/162760,0744/133636 până la ora 17,450mil. 
lei, negociabil.
■ vând ta comuta Crișcior imobil pentru 
producție, P+2. ST 1680 mp, linie completă 
pentru confecții textil», preț 300000 taro, fiț|ș-.

id iu.-; (2

Auto străine (37)
>autocandan Hit, 8 tone, cu macara cu braț 
telescopic, rabatabil, neînmatriculat preț nego
ciabil, tei. 229246 am/rmn.
• wgeiOpelVectraTD 1,7 AF 1993, consum 4Â 
culoare albă preț 4600 euro și Opel Vectra, TD, 
1,7, Af 1996, preț 6600 euro, tel 0726/705486.
• vtndHIW 324, Diesel,an fabricație 1986, RAR 
2006, preț negociabil. TeL 0724/306127.
• vând cântai Raba, 10 tone, stare de 
funcționare, preț negociabil tel. 0745/482880.
• vând fWd Sierra combi, 16 benzină+gaz, AF 
1984, stare foarte bună 2300 euro, negociabial, 
tel. 0723/455092.
• vând orice model de Peugeot an fabricație 
2001-2005, acord 6 luni garanție, discount 10GO 
euro, tel. 0742/214971.
• vând Sfada 120 LAF m preț negociabil, tel. 
9727-056774
• vând tractoare import Germania, diferite 
tipuri, stare bună de funcționare, 0254/710373, 
719684,0744/233680.

• vânt tractor 41 CP, AF 1985, în 4 pistoane, cu 
cositoare și remorcă perfectă stare, preț 190 
mii. Tel. 683091.

• vina iada mgormea «icnc, ș senare, stare 
bună 45 mil. iei, tel. 217689. ,
• vând fadă frigorifică cu5sertare, folosită doar 
2 luni, frigider Minsk și un aspirator, în perfectă 
stare de funcționaratel. 0254/232414
• vând mașină automată de spălat Italiană 
Stare uuna 4.500.000 negociabil, tel. 221039, 
0744/783015.

• vând 4 tone fân, Brad, Str. Trandafirilor, nr. 9, 
tel. 0742/412343, familia Vasla.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara, tel. 
0723/005657.
• vind fițM ouătoare rasâ din Franța, orirnete 
luni de producție, tel. 0726/7107560254/282399.
• vând Iapă de 7 ani, fân și lucemă în cantitate 
mare. Tel. 0723/148741.
• vindem pui mici de găină diferite rase, tel. 
214770.

renovai recent; contorizat gresie. faianță Aleea 
Păcii, Deva, n sune agent preț 958 mH. Tel. 
0744/103035.

• decomandate.

amere (051

• ferea kfeavfaa Dobra, 4900 mp, fundație 
14x14 mp; proiect, piatră și materiale de 
construețli. Tel. WS4/283253, preț 500 mii. nego
ciabil
• fere» tatrnrtan în Sântuhalm, la DN7, ST 5800 
mp,facffițăți to zonă Meal pentru cohstn»r», ja

•trasăm 
gaz, curent

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

2-3 camere, Deva, 
euro, to funcție de zonă și

I camere, decomandat, par- 
i contorizat etaj 3, zona Progre- 
.0745/039828. preț 1.15 mkl lei.

11 camera ooKenanMK coiko- 
. 2 tricone, etjjt, zona Etar-^

prețMriiiMiMLZaBIS.
«fetaltantafetleamera decomandat. Deva.

ce nicon incnis, preț 13 mid, tei.
iwnaxs.
• annrianM 1 camere, Kogălniceanu, 1300 
mjîteL Q2M/224182,0723/499284, exdus inter- 
metihri., .
• ejaM||l|ri I camere, uflracentral Deva, 
renStalBiiriiet,gresie,faianț pome^ăpreț. 
33.000etaMel.OZ22/5640O4.
• apartraaraă 2 camere, ultracentral, complet 
renovat, țsășț^ar, gresie, faianță Deva, 33D00 
euro, teL 0722/564004
• urgnt apartament 3 camere, Bălcescu, 
ametajăl; centrală termică TS) mii, negociabil, 
teL «721815781
• orant apartament 3 camere, decomandate, 
modmcărl, balcon închis, gresie, faianță 
Kogălniceanu, preț 1,250 mid, negociabil, tel. 
0742/019418.
• vâadapaitarant3camere,în Simeria, centru, 
decomandate, bloc acoperit, interfon, ST 80 mp, 
2 băl, balcon închis, centrală complet conto
rizat, preț 950 m«.iel tel. 0725/737953. Nu Sunt 

agent imnniiiar.

Vând ap, 4 camere (07)
• aparfameit 4 camere, semidecomandat», 
zona pieței, etaj 4, bloc acoperit, centrală, 
ocupabil imediat, tel. 233473,073/712386

f milia Dragoescu mulțumește tuturor celor care i-au fost 
alături la greaua durere pricinuită de dispariția tatălui

DRAGOESCU TODOR
Dragoescu Dorin.

..^12424 h pentru următoarele.servicil: 
înfundări coloane scurgere; remedieri pierderi 
apă energie termică și contracte de servicii Tel. 
0725/076256.
• midtez i ide” orice nivel .ucrez 

mai cu un singurelev.TeL 0720/4004'5.

• «ferim aoahacfe de muncă pentru 
dansatoare animatoare, Canada Italia 
Japonia Austria vârsta minimă 18 ani. 
Angajăm dansatoare animatoare cu carte 
de muncă în țară cu sau fără experiență. 
Tel. 0744/53275,07:8/186467.

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

euroil$,;ț& 0726/710903.'

• teren Hravlfei pentru consfrucție 
Șoimuș, la sosea FS 12 m, facilități gaz
Te 202a0iM6/®29058
• taian HravBan, 860 mp, poziție bună perfai 
casă 15 euro/mp, teLW43/132742.
• tara ta Ieșirea diri SMIe FeHx, vizavi de U6A 
Oă: 1.2 hectare cu 30 m front stradal pere, fizică 
■ 15 E/mp, neg. Tel 0^7-332-685 0)
• orant tara intravilan, adiacent; DN7, Deva, 
zonă industrială posibilități de parcare, tel 
072-815
• vând tt p; tele sren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând 12U mp teren intravilan, la șosea, fe 3 
km de Hunedoara, apă gaz, curent, loc drept, FS 
12 m, tel. 0723/005657.
. vând X7I0 mp teren pentru tatakg 
6000 mp teren pentru construcții sajagricutaC ■ 
ambele în localitatea TtaesK Matag, mgl 
eanton,mtrafl32S6S0K4/2122tt 

mo. cu toate tx»l- 
iți preț 15 euro/mp, >l .-(

• vând, ifean intravilan, acces ta toate 
fadlltițfle, 510 mp, preț6 eurtvtop, negociabil, 
L£șnic,12,teL0744ftB995.

• vând moartă autoîncărcătoare de fân și paie 
PP3, GD 3. iert" îătoz > păioase, cositoare pe 
tamburi, 1,65, greblă adunat fân, tel. 074083930a 
A vână MmânăkMre de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6, SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.

Piese, accesorii (42)

• vândîbuc. furtun preslune,6mt, moară 220V, 
încălzitor dublu, 12 v, pompă direcție TR 445, 
fozetă TR 650 ST, radiator TV, tel. 37530.
• feted 2 litri de ulei de motor Arai supertraiJc 
ow-io, sigilat preț la lumâtatefață de prețul de 
magazin, tel. 0723/779477.
« vând baloane de diferite culori șl mărimi și 
artificii tort șifântână arteziană pentru nuntiși 
alte aniversări. Tel. 0721/248658,0723/779477.
• vând ante de piele, noi, pentru mașini de 
cusut tel. 0254/224182,0723/499284.
• vând lustră plafon, completă 3 brațe și 2 
aplice de perete, tel. 220025.
• vând raftari de fier cornier și placă bune pen
tru cămară și depozit preț convenabil, tel. 
220025.'

’ • OMpăr «kmnatl tel. 0724/278233,

0745/662433.
» riscul de frână ventilate Lucas, un set plăcuțe 
de frână Lucas, semnalizator stânga, toate noi. 
de Audi 80, model 1690, tel. 0723/779477.
• vând 2 anvelope IR 78-15, noi, pentru ARD sau 
TV, preț 3 milioane bucata, tel. 0727/05830°

teren arabil In zona Orâștie, Geoagiu, 
Aurel VlaiCu, suprafață minim 1 ha, tel. 
0723/546733.248»1.
• curaptafetaSH Sectare tema Ir 
sauinwrot Diat» imediat tel.

cu vitrină cuier culta petau 
pantofi, măsuță ofer bonus o ladă pentru 

■« injeriă preț. 5 mii. lei, tei. 221366

e vând taan, dulap birou și dulap metalic, preț 
iteg<K>aPBgM|74V41 «28.229439;

teL0723/732SSl 54/22'
• tata «tofetaB tatensibllă auă fotolii șl
mășp& Snw flaw, savantă, machetă fond 
tarifai iJS^HfflMfoăaranfeH Ucu

nas* sufragerie * 6 scaune. M 
099^0724/643045.
panel extensibfiă furnir pentru 

sufragerie și 4 scaune tapisate, toate în stare 
foarte bună preț 2 mil. lei tel. 220025.
• «Ind masă pătrată din panel cu furnir și 4 
tabureti rotunzi toate lustruite, în stare 
perfectă, tel. 228025,

■a, Deva

• vând«BtkioaMKfaLtaracentral,ST57mp,
în Orăștie Tel..țffiQ8m

Vând alte imobile (27)
• vând «a a U650, stare burtă 
orcuiape, revizie ten ni ca, pwg cu 3 orazoe, 
combinator, 2 grape, preț 200 mii. lei, 
0723/520357

Imobile chirii (29)

Pierderi (62)
• plantai carat asigurat pe numele Ploscar 
Diana Cristina Se declară nul.
• ptordut carnal de asigurat pe numele Bulz 
Maria din Lunca Moților. Se declară nd.
• ptarM ramat de sănătate eliberat de Casa 
Asigurări Săiătate Deva pe numele Lascau 
Eduard Marin. Se declară nul

• ptfedut cmM de sănătate pe numele 
B&ean Lublca din locaJItatea Bistrița jud. 
Bistrița Năsăud. Se dedară nul.
• pMut ramat sănătate pe numele Chita Ana

•moHter ta comandă din pal șl lemn masiv, bi- 
re^gi^l ferestre, debitare bușteni. Tel.

• ofer senM de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut tel. 0254/224182,0723/499284
• clientului: ma$toi 
de spălat aspiratoare, radiatoare, expresoare. 
rnbtere, casetofoane, TV, video, mașini cusut tel. 
0746/120889,0721/079491.
• tiwnpart marfă la prețuri convenabile cu Ford 
Transit 150. Tel. 0722328820.
• tawpert marfă local și Interurban, cu camipn 
acoperit de 32 tone util 36 mc; dtoterufiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• TraMport zMe colete pentru 'studențl la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.
•wal să afli defectele și calitățile partenerului, 
drumul vieții, potrivire* clntre I, cum poți găsi 
partenerul potrivtt?T •ri46m50659.am/im>49i.

• caii talatori zugravi șl zidari cu experiență 
Se asigură CM șl salariu fix, tel. 0726/076256

• MEDIA MMMCS Deva angajează web- 
deslgneri, solide cunoștințe to M5tudio MX+. 
CV-urile se vor trimite pe: jobs®medla- 
graphics.ro. Detalii la: O723-31Ș924
• poafefetata daoeaWtă de carieră șl câștig! 
societare romano-germana cauta comparaturi, 
Tei. 0746/054005,
» Producător băuturi alcoolice, multinațional 
angajează reprezentant Județul Hunedoara ■ 
Deva. C.V. la 021/2112385. Informații la 
0744/655906,
• sodatafe comercială angajează cofetar ci 
experiență salariu atractiv, Informații la tel 
220223.
• U. TOTALITARE angajează șoferi profe 
slonișd pentru punctul de lucru din municipiu 
Brad. Condiții: domiciliul stabil în Brad, tel 
230450,222344

Oferte locuri de muncă (74)
• caut taetatatorl cu experiență program flex
ibil, domiciliu Stabil în Deva. Informații tel. 
0726/076256.

Se declară nuL
• ptadut ««Meat de înmatriculare pe numele 
MK. ROMAGIMEXCO SRL COr. W235/1994 Șl 
cod fiscal ojw.RKMKI. be «dar uk

• plantat enrMcai de înmatriculare pe numele 
S.C. pro DATA TECH S& eliberat «Regfstnit 
Comerțului Hunedoara, tti nr. J28W6227M93șl-

-------- ------ “niMectartaH

Matrimoniale (69)

consiliu director al Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva aleși la 
11.0X2005 im» foștii manta! ai casei excluși să 
se prezinte la sediu pentru revenire.

• VM tttaitaar color, preț negociabil, 
tel/1254/219385.

• domn CvTVN doresc să cunosc o' doamnă 
pentru căsătorie, poate avea și obligații, prefer 
să fie din Deva, tel O721/ITO245.

corporație interwăjională mass-media care deține poziția de 
Hder în pt&HdWea de ziare și servicii Internet In vestul 
Austriei, Wtt«»W«câtșrtn județele Bihor, Timiș, 
■’araș^Sei/erBi.riuriecto'

ANGAJEAZĂ

Organizator abonamente
în Simeria, Orâștie, Câlan, Hunedoara, 

Brad, Hațeg și Petroșani
Oferim:
- lucra lntr-o echipă tânără 
liinamieA,
■ mediu de ' lucra profesional 
competitiv,
- salariu atractiv In funcție 
realizări.

Condiții:
- cunoașterea foarte bună a localității 
In care domiciliază;
- capacitate de convingere;
- seriozitate;
■ abilități de comunicare.

și
și

de
stafeBtăcnitL.de muncă în orice domeniu 

cu program redus. Rog seriozitate. Tel. 
0254/233846
• șofer a experiență cat. B.C.E. caut de lucru în 
domeniu angajare firmă sau șofer personal. 
DiSDonibil program prelungit; tel. 0724/429741.

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

âURlBMNR adresa: Inform Media, 330161, Deva, Bdtdi 
WVnl^B 2!^ Decembrie,nr 37A (clădirea Cepromin) 
v wSHT E-MAIL: sorina.sirmai@informmedia

vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești șl 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse to preț, 
informații la telefoanele 0723/481776 sau 
0745/840474

Prestări servicii (72)• aut pentru închiriat garsonieră mobilată în 
Deva. Ofer chirie to avans, tel. 0721/055313.
• todfeftaHn spatie de 86 mp, situat în clădirea 
CEPROMIN, etaj 3, excelent amenajat tel. 
0727/347566 sau 214892.
• metrintz garantare, mopiiata, pe termen 
lung, etaj LbjocMiorița, tel. 216180.
•IncNritz spațiu comercial pentru depozit, 
160 mp, termopan, apă curent, gaz, parcare 
în față acces DN7, preț 5 euro/mp, tel. 
0723/507169,
• «fer de închiriat apartament în Deva, Gojdu, 
toate facilitățile, preț bun. Prefer 2 fete. TeL 
226813,221021. după OTO H.

• naigrar i 
0723/W8604.

• Mcavpre-eadunprobe pentru divorț, “u 
perez sume de bani, tel. 225678,0745/231153.

• casă In Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală. Tel. 0254/215795.
• cată In Deva, zonă ultracentrală suprafață 
construită 650 mp. teren aferent 1700 mp, tel. 
216003,0727/007253.

Cumpăr ap, 4 camere (08)

CHENAR * BOLD

ftnunt GRATUIi

4 camere, Dorobanți,

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău că fie remarca 
încearcă variantele speciale contra cost. 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

MC -

I fi . telț-' ■ t , ’■ S
• t^. ,‘V- 'J

1 ..._______ _ t ■ I

• 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; j
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B dul Decebal.

Anunțurile m pretau zilnic, intre orele 8 $114 la amilul redacției fl se vor publica in 
mică pfeMicttate a cotidianului nostru. Redacția nu î»i asumă responsabilitatea 
anunțurilor do mică publicitate.

t

graphics.ro
stafeBt%25c4%2583cnitL.de
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* Seisme. Un cutremur de 5,7 grade pe 
scara Richter s-a produs luni în Aceh, fără a 
provoca victime său pagube materiale. Un 
alt seism, de 5,9 grade pe scara Richter, s-a 
prbdus tot luni în estul Turciei, fără a se 
solda cu victime, dar provocând importante 
pagube materiale.

Fără dovezi e caz închis
Los Angeles (MF) - Biroul Federal de 

Investigații a încheiat o anchetă privind 
moartea rapperului Notorious BIG, care a 
fost împușcat în 1997.

FBI cerceta o teorie potrivit căreia un 
polițist ar fi fost implicat în crimă, însă 
anchetatorii nu au găsit suficiente dovezi 
pentru a duce cazul în fața unui tribunal.

Hobbfțiimai 
așteaptă

Sydney (MF) - Turna
rea filmului „Hobbit” i 
nu va avea loc decât pes- î 
te „trei sau patru ani”, j 
a precizat regizorul neo
zeelandez Peter Jackson. 
Este vorba de adaptarea 
după cartea „Bilbo the 
Hobbit” a autorului bri
tanic John Ronald Reuni 
(JRR) TolkienC'-------- --  .

întârzierea se dato
rează preluării, tai sep
tembrie, a studiourilor 
hollywoodiene MGM de 
către compania japoneză 
Sony. Drepturile de au
tor pentru „Bilbo the 
Hobbit* sunt deținute de 
două societăți: MGM și 
New Line Cinema.

Roboții sunt 
to frunte |

Los 7 (MF) - |

Filmul de animație „Ro
bots” a încheiat week- i 
end-ul pe primul loc în 
box office-ul nord-ameri- j 
can, cu încasări estima
te la 36,5 milioane de do
lari, potrivit cifrelor fur
nizate de compania spe
cializată Exhibitor 
Relations.
„The Pacini 
fier" s-a da-' 
sat pe locul 
doi, cu 18 milioa-** 
ne dolari încasări

Lua Angelee (MF) • Actrița și cântăreața 
Lindsaț Loh’an (18 ani) & negat că ea și 
Bruce Willis ar avea o relație amoroasă. 
Presa a comentat că Bruce ar fi manifes
tat interes pentru Lindsay la o petrecere 
din Beverly Hills. Apropiați ai celor doi 
insistă că ei s-au întâlnit pentru prima dată 
la petrecere și că relația este pur profe
sională.

Un martor prezent la petrecere a spus că, 
la un moment dat, „Bruce îi dăduse pan
talonii jos lui Lindsay, îndeajuns de mult 
pentru a dezvălui un tatuaj”. Martorul 
pretinde că cei doi au continuat petrecerea 
în apartamentul privat al iui Willis.

Albert Einstein
(Foto: FAN)

Sașiile lui 
Einstein
Nm Yak (MF)- U- 
rwetsitatea din Nwv 
York a plănuit să 
marcheze ceă de-a 
127<s aniversare a 
fizicianului Albert Ein
stein, reunind in 
aceeași cameră mai 
multe persoane care 
să semene cu acesta. 
Untarâtateaaorga-

lumjaara, împreună 
cu doi dintre foștii 
asodaji ai lui Einstein. 
Fizicianul Brian 
Schwartz a spus că 
organizatorii au spe
rat să aducă și mai 
mufte sosii ale lui Ein
stein la petrecere, 
„imaglnați-vă o sută 
de persoane care să 
semene cu Einstein, 
toatei) aceiași loc, 
în aceiași timp", a 
dedarat el pe web- 
site-ul stației de radio 
WNYC.

Msitat din pal
■ Președintele Republicii 
Malawi auzea zgomote 
sau simțea o prezență 
care-i dăaea târcoale

Malawi (MF) - Bingu wa 
Mutharika, președintele Re
publicii Hâm a renunțat să 
mai locuiască in palatul cu 
300 de camere construit de 
fostul dictator Kamuzu Banda 
in apropierea capitalei admi
nistrative Lilonngwe, pentru 
că este bântuit de fantome, 
transmite AFP, citând unul 
din consilierii președintelui.

„Este adevărat că președin
tele nu mailocuiește acolo, 
<■- noi am omit preoților din

Los Angelos (ME) - Legen
da hollywocJiană Paul New
man, in vârstă de 80 ani, a 
anunțat că intenționează să se 
retragă după ce va realiza 
încă un film, în care dorește 
să joace împreună cu Robert 
Redford, transmite BBC 
online.

Newman, care a fost nomi
nalizat la Premiile Oscar de 
zece ori de-a lungul carierei 
sale, a declarat că va renunța 
și la actorie, șî la practicarea 
curselor de mașini, pasiunea 
sa de o viață. EI a spus însă 
că înainte de a se retrage 
vrea să facă un ultim film,

Cel mai recent flW.Ju.lfai 
Paul Newman afostjwadto 
Perdition” (din 2(XWth'9«re 
a jucat împreună cu Ton 
Hanks și care i-a adus o nom
inalizare La Oscar pentru cel 
mal bun actor în rol secun
dar. Prima sa no4nipalizare la 
premiile Academiei’^fost în 
1959 pentru „Cat on a HotTin

care ax putea fi o reîntâlnire 
pe ecran cu Robert Redford, 
cu care a jucat în celebra pro
ducție „Butch Cassidy and 
the Sundance Kid”.

•Vwecl pentru un 
turneu to jural tamii

Paris (MF) - Elvețianul Ber
trand Piccard (47 ani), care a 
reușit turul lumii în balon în 
1999, se pregătește să realizeze 
aceeași ispravă Ia bordul u- 
nui avion alimentat cu ener
gie solară.

„Solar Impulse” este nume
le proiectului, dar și al avio
nului, car deocamdată există 
doar tai calculatoarele cercetă
torilor de la Ecole Polytech- 
nique Fădărale de Lausanne, 
unde va fi conceput aparatul.

Marea dificultate va fi să 
reușească să înmagazineze 
destulă energie solară în tim
pul zilei pentru a zbura noap
tea. Avionul va fi complet 
autonom și ar trebui să poată 
urca până la altitudini de 
10.000-12.000 de metri.

După testarea prevăzută în 
anul 2007, Bertrand Piccard 
intenționează să facă turul lu
mii cu acest vehicul, în mai 
multe etape.

romantica cerere to căsătorie

DOAR LA El
SE GÂNDESC

5. Kț raft

fefVr?

■ Starul rock. Rod Ste
wart (60 ani) a cerut-o 
în căsătorie pe prietena 
sa, Penny Lancaster

. Londra (MF) - Evenimentul 
s-a petrecut în timpul unei 
cine romantice la Paris.

El a căzut în genunchi în 
fața prietenei sale, a pus în
trebarea și a scos la iveală un 

7); pO

inel de logodnă cu diamante, 
în timp ce luau cina lntr-un 
restaurant din Turnul Eiffel.

Rod i-a spus prietenei sale, 
care este fotomodel: „Te iu
besc, vrei să fii soția mea?”

„Am fost uluită, l-am îm
brățișat și am izbucnit în 
plâns. Am deschis cutia, iar 
el îmi cumpărase cel mai mi
nunat inel de logodnă cu dia
mante, în același ținto clasic 

7u pO

și izbitor”, ă« docterat Penny 
pentru The Suri^r

Rod a adus-o pe Penny la 
Paris într-un avion privat, 
Împreună cu părinții ei, pen
tru a sărbători, azi, împlfrri- 
rea de către aceasta a vârstei 
de 34 ani. Cei doi sunt împre
ună de peste cinci ani și 
plănuiesc să se căsătorească 
în această vară sau de 
Crăciun.

TOT EU TREBUIE 
SÂ MA RELAXEZ 

Șl PENTRU El.


