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Vremea se menține închisă, cerul va fi 
mai mult noros. Se vor semnala ninsori.

dimineața la prânz seara

Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit 
suplimentul TV cu 32 de pagini integral 
color într-un nou format.

Pasiune periculos
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5 - ti

Moscova mi crede 
rn lacrimi

Profesori nemulțumiți
( Deva (R.I.) - Sindicaliștii din învăță
mânt i-au solicitat premierului Tăriceanu 
modificarea sistemului actual de salarizare 
care să fină seama de performanțele pro
fesionale individuale și de promovarea în 
carieră. „Suntem nedumeriți. în toamnă 
actualii guvernanți ne-au acuzat că am ce
dat prea ușor, acum vorbesc de marile 
creșteri salariale din toamnă. Când au 
avut dreptate? în plus, e primul an în care 
nu s-a vorbit de indexări în învățământ. 
Nici pe plan local nu ne-a contactat încă 
nimeni, nu ne-au întrebat ce doleanțe 
avem, deși în învățământul hunedorean 
sunt cuprinși peste 7000 de oameni”, spune 
liderul Sindicatului învățământului Pre- 
universitar din Hunedoara, Paul Rusu. 
Reprezentantul dăscălimii hunedorene 
consideră că soluția se află la guvernanți 
și în ciuda faptului că toți apreciază 
învățământul ca fiind prioritar, odată 
ajunși la „cârma țării” ajung să-l aprecieze 
ca fiind... „prea scump”.

Exasperat de amenințările șantajistului Florin Voina, un devean a apelat la polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale (BIC). Aceștia au organizat un flagrant în urma 
căruia au reușit arestarea infractorului
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Deva - Flagrantul, înregis
trat audio și video, a fost re
alizat în piața municipiului 
Deva, unde victima l-a 
chemat pe Voina pentru a-i 
mai da cinci milioane de lei. 
După înmânarea banilor, 
echipa de polițiști a inter
venit și l-au arestat pe șan- 
tajist.

Povestea a început în mo
mentul în care S.A. a împrumu
tat o sumă de bani de la Florin 
Voina, în vârstă de 30 de ani, 
din Deva.

După ce i-a înapoiat banii îm
prumutați, cămătarul a început 
să-i ceară continuu bani. 
Folosindu-se de amenințări cu 
bătaia, Voina a reușit să-l sperie 
pe S.A. care a devenit un 
plătitor constant.

Pentru că orice refuz de a mai 
plăti era urmat de mesaje tele
fonice de amenințare, după un 
timp deveanul nu a mai rezis
tat tensiunii la care era supus. 
Astfel că s-a prezentat la Poliție 
cerând să fie ajutat. Imediat 
polițiștii s-au mobilizat și au 
cerut acordul procurorului pen
tru a realiza un flagrant.

Banii pe care S.A. trebuia să 
îi înmâneze șantajistului au fost 

marcați cu o substanță specială. 
De asemenea, polițiștii au in
trodus în buzunarul victimei un 
reportofon pentru a înregistra 
discuția celor doi.

La puțin timp după în
mânarea banilor, polițiștii au in
tervenit și l-au arestat pe Florin 
Voina pentru șantaj. Ieri 
dimineață pe numele acestuia a 
fost emis un mandat de arestare 
pentru 30 de zile, /p.3

Infracțiuni de corupție in județ in 2004 j Liberalii îl susțin pe Tăriceanu
Deva (M.S., D.I.) - Liberalii 

hunedoreni îl vor susține la 
președinția partidului pe Călin 
Popescu Tăriceanu, a declarat 
președintele PNL Hunedoara, 
Mircia Muntean. O delegație for
mată din 34 de membri va par
ticipa azi și mâine la Congresul 
PNL, la București. „Călin Popes
cu Tăriceanu este un lider mar
cant al PNL și cred că va 
reprezenta, cu succes, partidul. 
Este un om carismatic și care a 
reușit în viață”, a apreciat 
președintele PNL Hunedoara. De 
asemenea, liberalii hunedoreni 
vor mai susține alegerea depu
tatului Dan Radu Rușanu în 

Biroul Executiv al PNL, acesta 
reprezentând județul Hunedoara 
în Parlament, pentru al doilea 
mandat, consecutiv.

De cealaltă parte a Alianței, 
unul dintre deputății PD, Moni
ca Iacob Ridzi, a semnat un do
cument prin care Cosmin Gușă 
era asigurat că va fi susținut să 
preia conducerea democraților 
la alegerile din luna mai. între
bat ce părere are despre un 
asemenea gest, Gheorghe Pogea, 
președintele filialei Hunedoara a 
PD, a declarat: „Nu comentez. 
Un deputat trebuie să aibă ca
pacitatea de a răspunde pentru 
faptele sale”.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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ei Mahmud Abbas, preșe
dintele Autorității Palesti
niene, a acceptat invitația 
de a se deplasa la Tehe
ran, care na fost transmi
să de președintele iranian 
Mohammad Khatami. în

prezent, Israelul consideră Republica Is
lamică Iran drept principalul său duș
man.

El Amenințări. Un site Internet islamist 
a difuzat miercuri un comunicat atribuit 
grupării iordanianului Abu Mussab al-Zar- 
qawi, în care militanții amenință că vor 
răzbuna moartea a patru prizonieri, uciși 
în timpul unei revolte din centrul de de
tenție de la Camp Bucea, din sudul Ira
kului. Luni, la Camp Bucea a izbucnit o 
revoltă în care au fost uciși patru pri
zonieri.

ush și-a prezentat agenda pe 2005
Discursul președintelui american a fost întrerupt foarte des de aplauze și de ovații

Washington (MF) - Preșe
dintele George W. Bush a 
dat asigurări Congresului și 
poporului american, mier
curi, că „națiunea este în
crezătoare și puternică” și a 
prezentat agenda sa pentru 
următorul an, transmite 
CNN.

Michael Chertoff (foto: EPA)

în discursul despre starea na
țiunii, George W. Bush le-a cerut 
politicienilor să depună eforturi 
pentru „a construi o lume mai 
bună pentru copiii și nepoții 
lor”.

„în urmă cu două săptămâni, 
pe treptele Capitoliului, am ex
primat din nou implicarea națiu
nii noastre în urmărirea idealu
lui libertății pentru toți”, a pre
cizat Bush.

hi ceea ce privește agenda in
ternațională, George W. Bush a 
declarat că „libertatea Irakului 
va face Statele Unite mai sigure 
pentru generațiile viitoare”.

Președintele a precizat că nu 
va răspunde cererilor formulate 
de democrați în eeea ce privește 
stabilirea unei strategii defini
tive de retragere din Irak.

„Nu vom stabili calendare ar- 
tiflciale privind retragerea din 
Irak, pentru că acest lucru i-ar 
stimula pe teroriști, care ar pu
tea crede că se pot aștepta la ple
carea noastră”, a spus Bush. 
„Suntem prezent! In Irak pentru 
a obține un rezultat: o țară de-

(Foto: EPA)
Președintele SUA, George W.
Bash , "i {Foto: EPA)

mocratică, reprezentativă pentru 
întreaga sa populație, care să ai
bă relații de pace cu vecinii și 
să fîe capabilă să se apere. A- 
tunci când acest obiectiv va fi 
îndeplinit, militarii care servesc 
în Irak vor reveni acasă”, a pro
mis el.

Libertate pentru tați
George W. Bush a condiționat 

securitatea viitoare a Statelor U- 
nite de evoluția libertății, mai a- 
Ies în Orientul Mijlociu.

„Obiectivul existentei a două 
state democratice. Israel și Pa-

lestina, care să trăiască alături 
în pace poate fi îndeplinit, iar 
Statele Unite vor contribui la 
realizarea sa”, a precizat Bush.

Pe plan intern, președintele 
american a declarat că Statele 
Unite au trei obligații principale 
față de generațiile viitoare: să 
protejeze economia, să transmită 
„valorile care sunt la bâza unei 
societăți democratice” și să men
țină securitatea țării.

Bush a făcut apel la demer
suri politice în vederea controlă
rii „cheltuielilor administrației 
federale".

„Principiul este clar: banii

contribuabililor trebuie cheltuiți 
cu atenție sau nu trebuie chel
tuiți deloc”, a menționat liderul 
de hi Casa Albă.

In ceea ce privește actuala e- 
voluție a sistemului de asigurări 
sociale, Bush a spus că acesta 
„se îndreaptă spre faliment” și a 
cerut Congresului „să adopte re
forme care să rezolve, o dată 
pentru totdeauna, problemele fi
nanciare ale sistemului de asigu
rări sociale”.

Discursul lui Bush a fost în
trerupt de aplauze de 66 de ori, 
președintele fiind ovaționat de 
44 de ori."

Michael Chertoff se 
declara împotriva torturii

Washington (MF) - Secretarul ameticâh 
desemnat pentru Securitate Internă, 
Michael Chertoff, a dat asigurări, mier
curi, că nu a avut nici un roi în elabora
rea unei politici tolerante a Statelor Unite 
față de tortură, opractică 
rat că o eondamnA^m fa® 
circumstanțe.

„Nu am luat parte în nici un fel la ela
borarea notei" Departamentului Justiției» 
datând din august 2002, prin care torturii 
i se dădea o definiție foarte restrânsă, a 
declarat Chertoff în timpul audierii seda 
de Către Comisia senatorială pentru Secu
ritate Internă, care trebuie să confirme 
nominalizarea sa.

Lui Chertoff i-au fost adresate întrebări 
în legătură cu activitățile sale în cadrul 
Departamentului Justiției, unde a deținut 
o funcție cu rang înalt între 2001 și 2003.

Chertoff a precizat că a știut despre o 
schiță a acestei vestite note, dar a dat asi
gurări că niciodată nu a pledat în favoa
rea recurgerii la tortură și a spus că a re
comandat ca interogarea presupușilor te
roriști „să respecte cu strictețe drepturi
le” acestora.

Mihai ftĂzvsn Ungureanu te Bruxultes
lot ” cai '

Ministrul ie Externe s-a întâlnit eu Olie Rehn și Javier Solana
mi

Mfhai' Răzvan Ungureanu a 
declarat că discuția cu Olie 
Rehn a fost „foarte aplicată și 
tehnică”, privind angajamentele

Afacerilor Interne.
Ministrul român de Externe 

țfttor internaționale, cota l-a informat pe oficialul euro- 
unică de impozitare. pean despre măsurile luate pen

tru neimplicarea factorului poli- 
Uuguretnu a nvut apoi întâi- tie în activitatea justiției, inclu- 

nirl cuDllșUehn, comisarul ett- siv prin numirea ținui ministru 
i și a secretarilor de stat la Minis

terul Justiției fără apartenență 
politică.

Ungureanu a arătat, de ase- 
menea, că reformarea adminis
trației lâ nivel local presupune

rt^iean pentru extindere, și cu 
Javier Solana, înaltul comisar 
UE pentru politică externă, una 
dintre temele discutate vizând 
măsurile luate de România în 
domeniul Concurenței și JAI.

debirocratizare, creșterea capaci
tății de utilizare a fondurilor 
destinate comunităților locale, 

creșterea autono- 
L locale, re- 
ftigufWW'2 
mționăfâWl7'

public, carfe tre
buie să cunoască 
cel puțin o limbă 
de circulație in
ternațională, să 
știe să utilizeze 
computerul, să ai

bă un comportament european. 
-Discuția cu Javier Solana a 

vizat politica de securitate comu
nă, rolul UE în Balcani, relația 
cu Republica Moldova și Ucrai
na, problema transnistreană.

Ambasadorul 
SUA pleacă

București (MF) - Amba
sadorul Statelor Unite în 
România Jack Dyer Grouch 
a confirmat, ieri, plecarea 
sa din România, ca urmare 
a nutliirTr «ale m runCȚia 
de adjunct ăl consilierdlfti 
pentru securitate națională 
al președintelui Bush.

Crouch a precizat că a 
petrecut puțin timp în Ro
mânia (a fost numit am
basador în mai 2004 - n.r.) 
dar a fost o perioadă im
portantă pentru el și pen
tru familia sa, pentru că și- 
au făcut prieteni printre 
români și se despart cu 
tristețe de România.

A

rrafiMNl Polițiști palestinieni în timpul unui antrena
ment in orașul Tulkarem dm Fâșia Gaza. (Foto: epa>

Mashadov versus Basaiev
Moscova (MF) - Liderul separatist ce- 

cen Aslan Mashadov a ordonat combatan
ților separatiști să respecte, în luna febru
arie, un armistițiu în ceea ce privește for
țele ruse, a declarat un apropiat al lide
rului militar. Armistițiul unilateral repre
zintă un semn de bunăvoință și va fi apli
cat pe teritoriul Ceceniei și în afara fron
tierelor republicii separatiste.

Trupele ruse au intrat pe teritoriul Ce
ceniei în octombrie 1699 și simt zilnic ata
cate de rebelii separatiști.

Șase militari ruși au fost uciși și alți 
17 răniți în Cecenia, în ultimele 24 de ore, 
a informat, miercuri, un responsabil al 
administrației cecene proruse de la Groz- 
nîi, sub acoperirea anonimatului.

Liderul separatist cecen, Șamil Basa
iev, care a revendicat luarea de ostatici 
de la școala din Beslan din septembrie 
2004, a anunțat că plănuiește și alte opera
țiuni similare, ca reacție la refuzul trupe
lor ruse de a părăsi teritoriul cecen, rela
tează AFP.

în luarea de ostatici de la Beslan, cel 
puțin 334 de persoane și-au pierdut viața.

Basaiev a precizat că planul său inițial 
viza luarea de ostatici în două școli din 
Moscova sau Sankt Petersburg. Din cauza 
lipsei de bani, a subliniat el, acțiunea a 
fost organizată în Osetia de Nord.
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Premierul Georgiei, găsit mort
Tbilissi (MF) - Premierul 

georgian Zurab Jvania a fost 
găsit mort în apartamentul 
unui prieten, a anunțat ieri 
dimineață ministrul de In-, 
terne, Nano Merabișvili.

„Dimineață, gărzile de corp, 
îngrijorate că Jvania nu răspun
dea la telefon, au spart ușa apar
tamentului și i-au găsit morți pe 
premier și pe prietenul lui”, a 
declarat Merabișvili.

Specialiștii georgieni nu au 
depistat nici o scurgere de gaze 
în apartamentul în care și-a 
pierdut viața premierul Zurab 
Jvania, a declarat directorul

Tbilgaz, David Morșiladze, pre
cizând că a fost vorba despre o 
acumulare de dioxid de carbon.

Inițial, anchetatorii au avan
sat ipoteza unei scurgeri de gaze, 
care putea provoca moartea prin 
asfixiere a premierului georgian, 
Zurab Jvania.

Jvania, în vârstă de 41 ani și 
tatăl a trei copii, a fost unul din
tre principalii aliați ai fostului 
președinte Eduard Șevardnadze, 
de care s-a desprins însă și a de
venit unul dintre liderii opoziți
ei în cursul revoluției trandafiri
lor, care l-a adus la putere pe re
formatorul Mihail Saakașvili, în 
urmă cu un an.

Noi violențe provocate în Irak
Bagdad (MF) - Numeroși ira

kieni și doi militari americani 
au murit, în timp ce alți civili 
au fost răniți, pe teritoriul Ira
kului, într-o nouă serie de vio
lențe declanșată după alegerile 
de duminică.

Locuitorii unui sat din apro
piere de Bagdad au reacționat la 
un atac al rebelilor, declanșat ca 
represalii pentru că populația 
s-a prezentat la vot, în timpul 
confruntării fiind uciși cinci in
surgenți, a anunțat un ofițer al 
poliției locale. Confruntările, ca
re au avut loc miercuri, s-au sol
dat cu moartea a cmci rebeli, în

timp ce alți opt insurgenți și trei 
locuitori ai satului au fost răniți.

Trei irakieni au murit și alți 
zece au fost răniți în două ata
curi comise miercuri și joi la 
nord de Bagdad.

Un cetățean irakian angajat al 
unei baze americane din apro 
piere de Baaquba a fost ucis și 
alte patru persoane rănite după 
ce vehiculul cu care se deplasau 
a fost atacat, teri dimineață.

La Tal Aafar, localitate aflată 
la nord de Mosul, doi irakieni au 
murit și alți șase au fost răniți 
de rebelii care atu atacat un a- 
vanpost al forței multinaționale.

Abonamentul lunar la Cuvântul liber valorează
SQ.000 de iei plus taxe poștale și se poate 

face prin intermediul factorilor poștali, la ofici

ile poștale din teritoriu sau la sediul redacției.
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Momentul arestării Infractorului.Șantallstul Aorta Voina.
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EI Aproape 8 milioane de lei au reușit 
sâ strângă elevii de la Școala Generală 
Nr. 2 din Simeria pentru „cei care au mal 

jnulte nevoi acum: copiii din Asia”. (R.l.) 
•X+unedorenil pot primi bani din Italia 

prin Eurogiro, afirmă ec. Diana Alexe, șef 
OJP ned ara /aloarea maximă a ți
nui mandat este de 550 euro, iar 
numărul mandatelor transmise într-o sin
gură zi este nelimitat. Taxa percepută de' 
italieni este de 5,16 euro pentru o sumă 
de până la 103,29 euro și 10,33 euro 
pentru cele ce depășesc pragul. (I.J.)

Un taximetrist este 
jefuit de un client, în 

gara, Simeria. Sub amenințarea cuțitului, 
taxlnletrlstului I se .‘ură și mașina.

• Șoferul Formațiunii de Pompieri Civili din 

Hareg și-a bătut soția ev- e lopată, din cauza 

geloziei, până ce aceasta a intrat în comă.

Clubul de șah din 

Deva organizează 

etapa județeană a Campionatului Naționa le 

Șah.
• Sunt prinși trei tineri hunedoreni care au 

furat din magazia unei societăți din Simeria 

aproximativ un miliard de lei.

OPC desfășoară o 

amplă acțiune de 

control în veterea respectării comercializării șl 
etichetării biscuițăor, napolitanelor, de către 

I agenții economici.

■
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Praf fluorescent pe mâinile lui. Banii au fost “capcanațl".

I

. , Primarul Devei, Mir-

------------——..............  cia Muntean, s-a de
clarat extrem de nemulțumit de modul cum de
curge transferai unor servicii, din subordinea 

MAI, în cea a Consiliilor Locale.

mtrtL Se scumPesc abona-
——Ș------------------- ,---------------- mentele telefonice

cu 34,1 la sută, în timp ce tarifele pentru 

apelurile Interjudețene, la orele de vârf, se 

reduc cu 10 la sută.

f ț

Șantajistul
Polițiștii deveni sunt de părere că în acest caz vor mai urma arestări 

pentru a afla ramificațiile aces
tei caracatițe a cămătarilor.

Surpriza din apartament
După arestare, polițiștii au 

efectuat o percheziție la domicil
iul lui Voina. Ajuns acasă, aces
ta a mimat un leșin, pentru a 
împiedica percheziția. Polițiștii 
au chemat o ambulanță care l-a 
transportat pe Voina la spital. 
Pentru că medicii au constatat că 
acesta nu are nimic, percheziția 
s-a reluat. La percheziție, or-

Tiberiu Stroia

EMAIL: tlberiu.stroia@lnfonnedia.ro

Deva - Modul în care s-a 
desfășurat întâlnirea dintre 
șantajist și victimă i-a făcut 
pe polițiștii deveni să ,.a- 
tace” ipoteza cum că Florin 
Voina este doar un interme
diar.

lianele de anchetă au găsit peste 
1.000 de CD-uri, 3VD-uri și ca 
sete audio a căror proveniență 
urmează a fi stabilită. Dacă se 
dovedește ilegalitatea acestora, 
pe lângă acuzațiile de șantaj și 
taxă de protecție, Voina va mai 
fi acuzat și de încălcarea drep
turilor de autor.

De altfel, surse din cadrul 
poliției ne-au informat că Florin 
Voina este cunoscut de către an
chetatori fiind cercetat într-un 
caz de evaziune fiscală.

nice cu o a treia persoană. Se 
pare că Voina ii raporta șefului 
său modul în care a decurs în
tâlnire;' dintre ei. Același lucru 
l-a făcut și victima vorbind de pe 
telefonul infractorului. în plus, 
din convorbirile anterioare care 
au avut loc: intre infractor și vic
timă, acesta era tot timpul ame
nințat că va fi prins și bătut de 
către niște persoane ale căror nu
me nu au fost făcute încă publi
ce. De aceea, în zilele următoare 
polițiștii vor desfășura o anchetă

Antrenorul lotului 

olimpic de gimnas
tică, Octavian Belu, declară că nu vrea să se 

mai în la lot.

• O femeie și-a pierdut viața într-un accident
Produs în orașul Brad. . : .;il

• te urma unfe-ațtMiJțWP
cadrul Poliției Deva, au fost duși la secție și , 

luați hi evidență o parte dintre cerșetorii care- 

șl Fac veacul prin orașul de ia poalele cetății. 

Are loc în sala agenției teatrale, lansarea al
bumului etnografic 

„Vechi biserici de

lemn din județul Hunedoara , de Marcel l aptaș 

și Nicu Jianu și vernisajul expoziției „LumnJ 

din lumină".

miercuri, 2 februarie

I joi, 3

Astfel, pe parcursul întâlnirii 
dintre victimă și infractor s-au 
purtai câteva convorbiri telefo-

!. I

k'J '

■Buijufc ^Suresada

Peste șapte mii de amenzi aplicate devenilor așteaptă de peste doi
Tiberiu Stroia

E-MAIL tiberiu.stroke® lnfcrmniedia.ro

Deva -' în România oa
menii se împart în do > ca
tegorii. Cei care dau amenzi 
și cei -e le primesc. Există 
însă o problemă. Mulți din
tre cei care le primesc nu se 
sinchicese să le plătească. 
Iar statul ridică neputincios 
din umeri.

Orăștie: Muzeul de 

Etnografie și Artă Popu
lară

Brad: Muzeul Aurului

Samnteegetusa: Muzeul 

de Arheologie

Petroșani: Muzeul 

Mineritului

prezentatoare debu

tantă: Geanina Zudor și 
completat de un 

minirecital în premieră 

al Formației „Contrast” 

Deva. Bilet intrare: 

20.000 lei.________________
Anlnoasa: 04.01.2005 

- ora 11.00. Spectacol 
de teatru pentru copii: 

„Cocoșelul 

neascultător' susținut 

de colectivul Teatrului 
„I.D.Sârbu" Petroșani. 

Preț bilet: 20.0CO lei

Rezultatul: numai în doi ani 
de zile Administrația Financiară 

• /.

a municipiului Deva are de re
zolvat un număr de circa 7.500 
de dosare reprezentând amenzi 
neplătite. Iar suma totală a aces 
tora depășește 12 miliarde de lei.

Sigur că imediat apare între
barea cheie. De ce nu se pot re
cupera banii provenind- din 
amenzi? Simplu: pentru că pro
cedura legală de re uperari sste 
destul de anevoioasă.

Și în cele mai multi cazuri se 
constată că persoanele în cauză 
sunt fie de negăsit fie insol
vabile. Adică nu pot plăti. lai

după cinci ani o amendă ne
plătită se prescrie.

Greu de recuperat
„Lut ătorii administrației fi

nanciare întâmpină foarte multe 
dificultăți în procesul de exe
cutare silită a persoanelor care 
nu vor să plătească o amendă, 
începând de Ia faptul că per
soana respectivă este de negăsit. 
Sau atunci când și-a completat 
datele personale a făcut-o greșit 
și nu mai poate fi identificată 
după Codul Numeric Personal.

î

ani să fie achitate
în cazul în care vecinii nu ști|ț 
unde s-a mutat persoana în cate 
ză, apelăm la birourile de evi
dență a populației din județ. Ma
mai că procedura necesită timp. 
Și de multe ori se împotmoleș
te’’.declară Mihaela Boldor. pur
tător de cuvânt în cadrul DGJ® 
Hunedoara.

„Mai există și situația în care, 
după ce ai găsit persoana res
pectivă, constați că nu este sol
vabilă. Adică pur și simplu nu 
poate plăti amenda”, mai pre
cizează Mihaela Boldor.

s
■,.s ■

„Forma r 

■Salonul de 

iarnă al 
artiștilor 

plastici 
hune- 
doreni - 

2005

V

f-

94 9» • • »:» 9 » » ■» » » »99 ».*»■«.»

Hunedoara: Galeria de 

Artă deschide, pe o pe
rioadă de o săptămână, 
Expoziți a de artă plas- 

itică a elevilor de la

-liceul de Artă „Slgis- 
hnund Toduță’ Deva. Pe 

slmezele galeriei hune- 

dorene vor fi expuse lu

crări de vestimentație, 
tapiserie, artăjfnodernă, 
colaje și design ee pot 

fi admirate, zilnic, între 

orele 10 - 16.

Deva: 04.02.2005, Sala 

mică - ora 18.00. Spec

tacol de rock alternativ.
Debut al Formației 

.Onix* Deva, cu o

Librăria „Emia”, an. 
Mareșal Averescu, Deva 

„Lbatatea urtF de Cris

tian Tudor 

Popescu.
„Toate 

seismele 

sociale și 

instituțio
nale, îh 

general 
toate revoluțiile care 

afectează grupuri 

umane, de la nație la 

banda de hoți, cred că 

sunt determinate în pro

funzime de o cauză 

unică: incapacitatea u- 
nor oameni de a-șl lăsa 
niște semeni, de obicei 

mai tineri, să-și trăia ă 

vr nea adică să spună 

ce au de spus și, mal 
ales, să focă ce au de, 
făcut.. '(C.LPopescu)

LswM

„Dezvoltarea 

economic re- 

£enată* de 

Valeriu luhas.

„Modificările 

și sohimbările 

economice, politice-, so

ciale și culturale din 

România au dus, așa 

cum ie; tatea celor 15 

ani a demonstrat-o, la 

agravarea dezechilibrelor 

existente îh dezvoltarea 

spațială (regională), pre
cum și la apariția de'noi 

discrepanțe între 

nivelurile de dezvol are, 
conturându-se regiuni în

tre care există diferențe 

foarte mari.” (V.luhas)

y ?•
.Romeo tâmt 

Die* (Romeo 

trebuie să 

moară). Film 

de acțiune cu 

Jet IJ ui rolul

principal. Acțiunea se 

derulează în Hong Kong 

unde: se dau mai .multe___
„bătălii* de arte marțiale, r 

nitre bande rivale.

■

schis zilnic între orele 
11 - 23. închirieri pen

tru 24, 48 sau 72 de 

ore, I preț de 29.000 
lei/casetă și 50.000 

lei/DVD.____________________
„Garcea...”. Cine nu-l 

cunoaște pe polițistul in

terpretat de 

Mugur Mihă- 

eseu, de la 

„Vacanța 

Mare”? Dar 

cine nu l-a în
drăgit deja? Cei care pre

feră să se distreze cu 

Garcea au ,1a dispoziție 

această variantă: caseta 

video, cu gagurile: „Sub 

acoperire”, „Bunicul”, 

„Schimb de experiență”, 

„Garcea pe sector' și 
„Ultimul Garcea”. Vizio
narea casetei este in

terzisă celor sub 14 artil

Magazinul ORAUDIO- 

VIDEOHLM, deschis în 

incinta Supermarket-ului 
lUpir. Shaping 

Center, et.l.
CD-uri pentru 

mici și mari, 

aparținând 

unor bine

cunoscute

Dew Cinema „Patria”. 

Perioada 4 -10 feb. 
2005 .BrWget Jones 2: 
La ting* rațteHF. Brid

get Jones (Renee Zell
weger), aefpeste 30 de 

ani. Este-a persoană 

nesigură, îutocritică, 

utostatisticiană a 

caloriilor, a paharelor de 

alcool băute șl a țigări

lor furnal Este iubii 
luit Mark Darcy (Colin 

Firth)

ta Electronică, aer con

diționat șl ventilație și 

cea mai savuroasă 

cafea. Rezervări: 
0254/221220._________
Jtffotocirat*- club de 

noapte în Deva, Str. 

Pescărușului, nr.42, și 
Simeria, ser. Gh. Doja, 

nr. 39. Tel. 004 
1723121382 : 

„Tip Rom'- Restaurant 

Orăștie. Program artis

tic: Marți-Duminică la 

20.00, cu Formația AC
TIV.
Buigerfirf’lzzeria „Casa- 

Ruslfca’ Deva, Al.

Transilvaniei, nr.7/23 și 
Deva, str. Horea, bl.4 

parter. 37 sortimente de 

pizza pe vatră, tortelini, 
salate, desert. Orar. Zil

nic: 9,00 - 21.00, Du
minică: 1200 - 21.00. 

Livrare la domiciliu cu 

transport gratuit, 

Comenzi: 'tei. 215555.? 

Pizza Super Grand: 
95.000 lei;- Tortelini cu 

carne: 64.000 lei.

Bazin de foot Hune

doara. Zilnic: 10:00- 

22:00. Sâmbătă: 09:00- 

13:00; 14:30-22:00 Du 

minică: 09:00-14:00. 
Costuri: adulți - (50.000 

lei; copil, studenți, mili
tari - 30.000 lei.

Klass CW): Program: luni

- sâmbătă 9 - 21.

Fitness - 40.000 lei/ora; 

10 șea nțe 25C XX) lei;
Masaj relaxare -130.000 

lei/50 min.; masaj arrti- 
celulttlc -150.000 lei/50 

min.; masaj medical ■ 

150.000 lei/50 miri.;
Solar - 30.000 lei/5 min.
Aromoteraple ■ 150.000 

lei/ora: Aerobic - 40.000 

lei/ora; 250.000 lei/10 

ședințe.

.Supreme Ctab", Deva, 

b-dul N. Bălcescu.BI. 
12A - parter, oferă, zil
nic, între orele 9.00 - 

2.00. distracție Rute

tarife Zăpeidl” - Ed. a 

ll-a. Orăștie. Dealul „Ho- 
lumb”, ora 11.00. Pot 

participa elevi însoțiți, la 

probele: sanie viteză; sa

nie cros; orientare turis- 

tică (probă de sezon) _ 
„Chic - Salon”. Servicii 

complete de întreținere 

și solan Petroșani, 

Cartierul Dimitrov, Str, 9 

Mai, bl.4,. sc.2, tel.

Wmb -
Stațiunea Strfea. Accesul 

principal se face pe DN . 
66A -'11 km din Iscroriî. 

Accesul în zona turistică 

se face cu mașina de la 

intersecta balizată din 

Braia, până la stația su-. 
perioară a telescaumilut 

Cap de cazare 5000 de 
locuri; închirieri de schi

uri; discotecă: sală de 

jocuri; baruri; restau
rante. Pentru practicare* i 
sporturilor de iarnă: - 6 ‘ 

teleschiuri și 2 pârtii 
pentru copk. Se asigură 

asistență Salvarnont și ’ 
instructori de schi. y ' 
Tei.0723291746, 0723- 

635001, 0723-288073.

Tel. Alarmare Salvamont:: 
- 07254126868. îi:

mailto:tlberiu.stroia@lnfonnedia.ro
lnfcrmniedia.ro


1872 - S-a născut pictorul Octav Băncilă (m. 

3.04.1944)

1889 - A murit Alecu Russo, Ideolog al generalei 

de la 1848. Este autorul volumului „Cântarea 

României", tipărit anonim; fără a revendica vreo

dată explicit această operă, a furnizat unul din

tre cele mal cunoscute litigii de paternitate lite

rară din istoria literaturii române (n. 17.03.1819) 

1849 - A murit Costache Conachi, unul dintre 

poeții reprezentativi ai perioadei de început a li

teraturii române (n. 14.10.1777)

1809 - S-a născut poetul Vasile Cârlova 

(m.18.09.1831)

Cadrele medicale sunt mereu 
aproape de pacienții internați, le admi
nistrează Ea timp tratamentele prescrise 
de medici. (Foto: Traien Mânu)

pF
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21 mart.-20 apr._______ ______________________
Astrele spun că cel mal bine ar fi să evitați bârfele și 
aglomerația. Sunt posibile cheltuieli neplanificate. Ați dori 
să faceți ceva deosebit.

0
21 apr.-20 mal
în femilie pot apăma situații pe care le veți accepta mal 
greu. Sunteți mai vulnerabili iii privința sănătății, așa că 
menajațl-vă cât puteți.

&

21 mal-20 Iun.______________________________
Azi nu aveți răgazul să cugetați prea mult la probleme 
recente. Prietenii ei reamintesc că interesul pentru cămi
nul dv trebuie wglvat.

B
tan -20 Iul. _____ .______ ■

tațle in intur^ul”®" flecare are convingerea ea me
rită mal multă atenție, că reușitele nu-l sunt apreciate la 
IMM valoare. Rămâneți obiectivii

21 aug.-20 «apt. ......... ........ _ .............■____
«leiatu Iți diversa planuri convingi că totul e posibil. Bar 
Imediat neliniștea se furișează în sufletul dv. Trebuie să 
vă alegeți preocupări utile.

21 >ept.-20 oct.____________________________
Vă regăsiți proverbiala dv vervă!" Starea de spirit vă susține 
în demersuri de orice natură. Puneți la punct chestiuni 
esențiale pentru sufletul dv.

Energie electrică:

Nu sunt programate întreruperi în 
furnizarea energiei electrice.

Gaz metan

Se va întrerupe furnizarea gazului metan 
în Deva:
09.00-15.00 Al. Viitorului, bl. E5, sc.B 

Str. M. Eminescu, bl. Cl, sc. A 
Al. Păcii, bl. A4

Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: S-S-F-V- 

POPULATIE - LEMN - UDE - ZI

LE - ORE - TE - POM - R - 

MARFA - ASA - RIGLA - UT - 

BAN - CEATA -O-IA-RC- 

C - NS - NU - ROI - EH - TRIST 

- EPATA - TIR - METIS - LABE

uispecerar apa race zzwts/

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Ambulanța 961

Pompieri 981

Jandarmerie 956
Poliție 955~

O.J.P.C. HD 214971

7M Jurnalul TVR. Sport.

21 oct.-20 nov. _______ ________ __
Timpul nu mal e rivalul dv, ret șiți să fiți pe fază. întâl
nirile cu persoane ce nu știu să piardă sunt la ordinea 
zilei. Atenție mare la detalii.

21 nov.-20 dec. ___________ j________ __ de
Azi pot apărea schimbări favorabile în căminul dv. La locul 
de muncă discuțiile prelungite pe tema obiectivelor ce tre
buie împlinite vă mobilizează.

21 dec.-20 lan._______ _____________ ________
Sunteți nerăbdător în așteptarea unei vești despre □ in
tervenție în favoarea dv. iAsefI răbdare, curând veți primi 
vestea cea bună.

21 len.-20 febr.___________ '
va Impuneți opiniile șl uitați că până acum ați obținut 
rezultate bune ascultându-i și pe cel din anturajul profe
sional.

21 febr. • 20 mar.____________________________
Partenerul observă că problemele de serviciu vă absorb 
șl vă reproșează acest lucru. Convingețl-I că situația se 
va schimba, chiar dacă știți că nu-l așa.

Meteo
7:45 Secretele naturii 
8:45 Desene animate Famil- 
0 ia lepurilă

9:15 Corect Prezintă Ruxan- 
dra Gheorghe

9:20 Cinci minute de cul
tură. Emisiune cultur
ală

930 Teleshopping 

10») Avanpremieră 
10:10 Nevastă-mea și copiii 

mei
11 ») Portul miracolelor 
1155 Euro-Dispeoer 
12:00 Garantat 100% 
13») Spectacolul lumii 
1330 Desene animate Famil-

0 ia lepurilă
14.00 Jurnalul TVR Sport Me

teo
1430 Teleshopping 
15:00 Tribuna partidelor par

lamentare
1530 România politică
16.00 Nu suntem îngerii (V)

S (comedie, Italia, 1996) 
17:40 Viața cu Bonnie 
18:10 Interes general 
19») Jurnalul TVR. Sport

7:00 Jtirile ProTv Ce se- 
ntâmplă, doctore ? 

9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu:

13 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:30 Doctorul de suflete 
11:45 Zâmbete 1htr-o pastilă 

12:15 La Bloc 
13:45 Zile fierbinți (România,

Ol976) Cu: Mircea Al- 
bulescu, Zephi AlseC, 
Marga Barbu, Vladimir 
Gaitan, Sergiu Nico- 
laescu, Sebastian Pa- 
paiani. Sergiu Nico- 
laescu, însuflețind în 
imagini sensibile 

narațiunea propusă de 
scenariul lui Francisc 

Munteanu 
17:00 Tânăr și neliniștit Cu: 

0Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergmană 

17:45 Teo Cu teo Trandafir 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

6:30 în gura presei

7:00 Obervator. Cu: Sanda
Nicola

8:00 Canalul de știri
10:00 în gura 

presei 
11:00 Concurs 

interactiv 
12:00 Sue Thomas 

13:00 Observator.
Cu: Simona Gheorghe

13:45 Comedie 
animalelor

14:15 Uraganul
(reluare)

16:00 Observator
16:45 Vhrere- A trăi cu pasl-

0une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Glnex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompl, Donatella 

Pompadur
17:45 9595 ■ Te învață ce să 

fad
18:55 Sport Meteo
19:00 Observator. Sport. Me

teo, 
Cu: Alessandra 

Stoicescu și Lucian 
Mândruță

5:30 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată
H(reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (re- 
0luare)

9:15 Rubi (reluare) 
10:15 Extravaganta Anastasia 

(reluare) 
11:30 Japte femei (reluare) 
1230 Răzbunarea 
1430 Pisica sălbatică. Cu:

0Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 

Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana Ro- 
drlguez

1545 Pădurea blestemată.
0Cu: Edith Gonzălez, 

Gabriel Soto, Adamari 
Ldpez, Jaime Camil, 
Ludwika Paleta, Maya 
Mishalska, Marla Sortă 

17:30 Poveștiri adevărate - 
emisiune cu povești 
reale despre viață 

17:55 Vremea de

acasa
18:00 Gltanas. Cu: Saul

0Lisazo

203» Stele de ...5 stele
Prezintă Consmin Cenat 

21») Școala vedetelor

Prezintă Gianina Coron- 
dan

2230 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23») Total K 

1.10 Desprinderea (come-
Hdie, SUA 1971) Cu: 

Lynn Carlin, Buck Hen
ry, Georgia Engel, Tony 

Harvey. Film inspirat de 
melodia formației The 
Beatles „She's Leaving 

Home". Pentru că nu se 
înțelege cu părinții, 
adolescenta Jeannie 

Tyne fuge de acasă. 
Porniți în căutarea ei, 
tatăl și mama întâlnesc 
atți părinți ai căror 

copii, tentați de mirajul 
unei vieți libere, fără 

constrângeri și falsități 
morale

255 Cinci minute de cultură

20-15 Film artistic
23:00 Cobra (acțiune, SUA, 

fii 1986) Cu: Sylvester 
Stallone, Brigitte 

Nielsen, Reni Santoni, 
Andrew Robinson, Bri
an Thomson, Lee Gar- 
lington, Art LaFleur. 
Silvester Stalone, cele
brul interpet al lui 
Rambo, joacă In acest 
film de superacțiune 
alături de soția sa de 

atunci, seducătoarea 
blondă Brigitte Nielsen, 
considerată un sex- 
simbol la Hollywood. 
Stallone îl în
truchipează pe durul 
polițist Cobretti căruia 

colegii îi spun cu admi
rație Cobra.

0:45 Film artistic (reluare) 
230 Știrile ProTv 
330 Doctorul de suflete 
430 Parte de carte (r) 
5:30 Zâmbete tntr-o pastilă

20:00 Africa viselor mele
> .«(dragoste, SUA, 2000) 

Cu: Kim Basinger, Vin
cent Perez, Liam Aiken, 
Garrett Stommen. Copil 
fiind, i se povestea de
spre magia 
neînchipuită a Africii. 
Dar nici tn visurile ei 
cele mai sumbre nu și- 
ar fi imaginat incredibi
la durere care se as
cunde în frumusețe 

vastă
22:45 Un mascul extraterestru

H(comedie, SUA 2000) 
Cu: Annette Bening, 
Linda Fiorentino, Garry 
Shandling. Pentru a-și 
salva planeta, un ex
traterestru este trimis 
pe Pământ să facă un 
copil cu o pămân
teancă.

1:00 Comedia animalelor 

130 Concurs Interactiv 
3.-15 Călătorie tn timp

2000 Numai iubirea. Cu: Co
rina Dănilă, Alexandru 

Papadopol, Oana Zăvo- 

ranu
21:15 Minciuna Primul

Hepisod Cu: Kate del 
Castillo, Guy Ecker, Kar

la Alvarez, Salvador 
Pineda, Rosa Marfa 
Bianchi

23:30 Extravaganta Anasta-
B|sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, 
Kiara, Hilda Abrahamz, 
Dora Mazzone, Saul 
Marin, Luciano D'A
lessandro, Crisol Cara- 
bal, Gustavo Ro- 
driguez, Mayra Alejan
dra

0:45 îngerul nopții.

0C u: Cesar Evora, An
gelica Rivera, Jorge 
Salinas, Alejandra Bar
ros, Patricia Navidad, 
Adriana Fonseca, Rene 
Strickler

730 Desene animate 
8:00 Teleshopping 

8:30 Revista presei 
9:00 Rebelii (reluare) 

10:00 Tonomatul DP 2. Emi
siune de divertisment 
cu știri din lumea muz
icală, invitați în pla
tou, dedicații șl mesaje 
în direct prin SMS 

11:30 Cinci minute de cul
tură 

11:45 Pasiuni 
12:40 EURO Dispecer 
12:45 Magazinul studiourilor 

teritoriale: TVR Craiova 
1330 Teleshopping 

14:00 Desene animate Simba 
EOljunlor merge la New

Yorg
1430 Desene animate 
15:00 împreună In Europa 

16:00 Lecția de privit 
1630 Clnd minute de cultură 

16:45 Jurnalul TVR. Sport. 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro Dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews 
18:15 Clnd minute de cultură 

1830 Auto club 

19:00 Maria Bonita

20:00 Dragul de Raymond 
gRay Baron, un jurnalist 

de sport, locuiește cu 
soția, fiica de 12 ani și 
gemenii de 8 ani în 
Long Island.

20:30 în țara faraonilor 

înainte de prima dinas

tie, Egiptul, era alcătuit 
de fapt din două părți. 
Unificatorul acestor 

două ținuturi este, con
form istorie egiptene 

Menes.
21») NBA Action 
2130 Jurnal TVR 
22:00 Jumaluol Euronews 

pentru România 
22:15 D'ale Lu' Mitică 
23:15 Alternativ TV

1:10 Dragul de Raymond 

135 NBA Action 
2:00 Baachet Indiana ■ Dal

las Meci din NBA 
3:00 Baschet NBA Utah- 

Minnesota
430 Maria Bonita

7:00 Teleshopping 

7:30 Viteză maximă 
7:55 Sport cu Fiorentina 
8:00 Teleshopping 

B.30 Ed (comedie, SUA, 
02000)

9:30 Dragoste șl putere 
10:00 Kensky Shew 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica Prezintă Mono- 

ca Pulu 
12:00 Sporț, dietă șl o vedetă 
12:30 Teleshopping 

12:55 Bani la greu 

13:25 Roseanne 
13:50 Teleshopping 

14:25 Ed Episodul 12 

1535 Dragoste șl putere. 
15:50 Camera de râs 
16:30 Tillcă, steluță de dne- 

ma 
16:50 Kensky 

Show
18») Focus. Sport. Meteo. 

Cu: Cristina Jopescu 
19:00 Monica. Prezintă Moni

ca Pulu. Un talk-show 

care va prezenta situații 
conflictuale, realiste în 

care se poate regăsi 
orice om

20») Serginio Show - 
talk show de 

divertisment
21») Ce vor fetele Cu: An

dreea Raicu
23») 48 de ore

O (comedie, SUA, 1982) 
Cu: Nick Nolte, 
Eddie Murphy, 
Annette O'Toole 
Regia: Walter Hill. 
Nick Nolte este 

politist. Eddie Murphy 

este un delicvent închis 
in spatele gratiilor. 
Nu se plac, dar au 
nevoie unul de celalalt 
pentru a rezolva 

un caz. Sunt de 
aceeași parte a 
baricadei si trebuie sa 
lucreze impreuna timp 
de "48 de ore"I 

1») Focus 
2:00 Bani te greu 
230 Clubul de

noapte

8:00 Pootie Tang (Comedie, 
I3SUA, 2001)

9:25 Departe de paradis 

0(Dramă, SUA, 2002) Cu: 
Julianne Moore

11:15 Pe platourile de filmare 

OII Episodul 5
11:55 Eroul orașului (Dramă, 

1stSUA, 2002) Cu: Nick 
Cornish, Lacey Charbet, 
Terry O'Quinn

13:45 Mântuirea (Comedie, 
rasuA, 2001)

15:20 Agenda Fllofax (Come- 
Tddie, SUA, 1990) Cu: 

James Belushi
17:10 Joey Episodul 5: Joey și 

0furtuna perfectă Cu: 

Matt Leblanc, Paulo 

Costanzo, Drea De 

Matteo
1740 Semne (Thriller, SUA, 

’•*2002) Cu: Mel Gibson 

19:30 Cinema, cinema, cine
ma Episodul 6

20:00 Casa din Umbria 
șa (Dramă, Anglia, 2003) 

Cu: Maggie Smith
21:45 Frida (Dramă, SUA, 

142002) Cu: Salma Hayek, 
Alfred Molina

23:50 Groove (Dramă, SUA 
(32000) Cu: Lola Glaudini, 

1:15 Total despre sex 
I^Episodul 92: Sfârșitul 

unei ere

12:30 Omnisport: Casa Italia 
(reluare) 1245 Schi Alpin: Cam
pionatele Mondiale, la Bormio, 
Italia Feminin, combinata 

alpina, coborâre (live) 13:45 

Snooker: Cupa Maltei (reluare) 
15:00 Tenis Turneul masculin 

de la Milano, Italia Sferturi de 
finala (live) 16:30 Schi Alpin 

Campionatele Mondiale, la 
Bormio 17:30 Snooker Cupa 

Maltei (live) 19:00 Schi Alpin 

Campionatele Mondiale, la 

Bormio, Italia Feminin 20:00 

Reportaje Fotbal: Top 24 2030 

Reportaje Fotbal: Liga Cam
pionilor - optimi de finala 

21:00 Snooker: Cupa Maltei 
(live) 00») Reportaje

07.45-08.00 Observator 
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator

9.00-11.00 Reluarea emisiu
nilor de joi 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Chestiunea 

hunedoreană
21.00 Publicitate 

21.05 Week-end TELE 7

1030 Povestea Iul Alan 
Freed (dramă, SUA, 
1999)

12.15 Misterele părintelui 
Dowling (serial) (SUA, 
1989)

14.00 Prețul succesului 
(dramă, Anglia, 1983)

1545 Incidentul (aramă, 
SUA, 1990)

1730 Povestea lui Alan 
Freed (dramă, SUA, 
1999)

19.15 Prințul fermecat (SUA, 
2001)

21.00 Fiicele lui McLeod 
(aventură, Australia, 
2001)

23.00 Jordan (serial) (SUA, 
2001)

11») Dacă Luna nu ar fi
existat

13.00 Poveștile celor care nu 
mai sunt

14.00 Mumiile din Roma 
15.00 Aligatorii și Nigel Mar- 

ven
16.00 Apocalipse ale anti

chității, Sodoma și 

Gomora
17») Istorii neelucidate, 

Cine a ucis-o pe 
Marilyn?

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter

1830 Clubul de pescuit 
Buena Vista

19.00 Mașini extreme 
20,00 Vânătorii de mituri 
21.00 Confruntarea fiarelor
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0 Deși pe țară Organizația PNȚCD Hune
doara a obținut la alegerile generale locul 
5 la prezidențiale, locul 7 la Camera De- 
putaților și 10 la Senat, rezultatele îi 

I nemulțumesc pe liderii hunedoreni. Emil 
f Danci, președintele organizației, a pr&- 

cizat că în Valea jiului au fost obținute 
cele mai puține voturi. (V.N.)

►

0 Delapidarea este una dintre infracțiu
nile oare au cunoscut o anumită scădere 
în 2004 în județ. Procurorii hunedoreni 
au soluționat în 200 , 85 de aseme
nea cauze, față de 112 cu un an în urmă, 
în schimb, numărul inoulpaților trimiși în 
judecată a fost cu 20% mai mare. (V.N.)

0 „Nu a fost cazul să nu respect ordinul 
prefectului referitor la sistarea licitațiilor 
pentru investiții. Dar dacă intervenea ce
va nu țineam cont ae respectivul ordin, 
deoarece noi nu ne subordonăm direct 
Prefecturii", a declarat Dan Plorescu, di
rectorul CJAS. Declarația a fost făcută 
după demisia președintelui CNAS, Cris
tian Celea, și afirmațiile de ieri ale aces
tuia. (D.l.)

Deva (I.J.) - Actualizarea 
■Nomenclatorului de ocupații din 

România a adus în- atenție 
meserii cu denumiri de-a drep
tul ciudate. Ca să înțelegi ocu
pația, ai crede că ai nevoie de 
cel puțin un dicționar explica
tiv. care, nefiind și el actualizat, 
nu te lămurește cu nimic.

Câteva din noile meseri apar 
și în județul Hunedoara. „A m 
ocupate meseriile de haham, 
arhondar și chevrameș, pentru 
instituțiile de cult, crohănitor, 
ce decojește cojile copacilor, as
pirant ui armată, băieș și lăcăr, 
îngrijitori care spală bolnavii și 
ii Îngrijesc în centrele de 
ocrotire socială.

Nu trebuie uitate meseriile de 
albitor pastă hârtie, operator 
răsucitor fire, armurier, gipsar, 
cambist și epizotolog.

Unele pot fi intuite, dar, spre 
exemplu epizotolog nu se știe că 
este de fapt un asistent al 
medicului veterinar”, declară

loan Marcel Socol, director la 
Agenția Ji lețeană pentru Ocu
parea Forței de Muncă Hune
doara.

Meserii uitate de peste 60 de 
ani și care sunt tradiționale 
românești au apărut din nou in 
nomenclator. Acestea ar fi: olari, 
dulgheri, șindrilari, peru fieri 
zugravi de biserici, iconari, cea
sornicari, pantofari, pietrari, 
sticlari, clopotari, cărămidari, 
rudari, stupari, împletitori de 
nuiele, dogari, lumânărari 
coșari. '

Alte meserii noi incluse sunt 
cele de tatuator, videotecar, 
videojokey, paznic de vânătoare, 
sau ... arheolog.

Alte grupe de ocupații sunt 
cele ale bibliotecarilor și 
arhivarilor, a lucrătorilor în ser
vicii pentru populație, a 
vânzătorilor și cea a muncito
rilor necalificați, cum este cea 
de chesonier și a manipulanților 
de mărfuri. Una din meseriile haloase este șl cea do tatuator. (Foto: arhivă)

Deva (C.P.) - Aproximativ 40 
la sută din cele peste 75690 de 
vehicule lin județul Hunedoara 
sunt mai vechi de 15 ani. „în 
județ sunt înmatriculate la 
tcea ori circa 59 de mii de 

autoturisme, 3396 de remorci și 
1912 de tractoare. în ceea ce 
privește numărul autoturis
melor, majoritatea aparține per
soanelor fizice. Din datele sta
tistice deținute de serviciul nos- - 
tru rezultă faptul că populația 
județului deține aproximativ 92 
la sută din totalul autoturis
melor care rulează pe șoselele 
hunedorene. Jumătate din, par
cul auto este de fabricație 
românească”, a precizat Nicolae 

..Marhj^suhcomisarîn câdrul 
slrvîEîultirPoliției Rfetie^din 
cadrul Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara.

0 șansă de a ajunge la Bruxelles
Deva (S.B.) - Concursul in

ternațional pentru elevi 
„Săptămâna verde 2005”, 
lansat de Comisia Europeană, 
care îndeamnă pe toți 
cetățenii Europei „să se gân
dească cu voce tare” la 
poblemele de mediu cu care 
se confruntă planeta noastră, 
se derulează și în acest an în 
județul nostru. Tema propusă: 
schimbările climatice pe glob. 
Elevii înscriși în concurs sunt 
repartizați pe categorii de 
vârstă, cu lucrări de desen și 
pictură (6-10 ani) sau cu un 
filmuleț pe CD (format digi
tal), fără cuvinte, max. 3 

■'WiO ’191-16 ani). Scrieți 
citeț pe spatele lucrării sau pe

CD: numele vostru, vârsta, 
școala, adresa școlii, numărul 
de telefon, numele profesore 
lui îndrumător. Lut rările tre 
buie trimise la Adm nistrația 
Parcului National Retezat, De
va, Alee?: Parcului, nr. 2, cod 
poștal 330026 (Clădirea Ocolu
lui Silvic Deva). Ultima zi de 
primire a lucrărilor: 7 martie 
2005. Vor fi premiate câte 6 
din cele mai bune lucrări de 
la fiecare categorie. Fișierele 
electronice ale celor 12 lucrări 
premiate vor fi trimise prin 
Internet de către Adminis
trațiile Parcurilor Retezat și 
Grădiște, la Bruxelles, pentru 
a participa la faza europeană 
a concursului.

întâlnire la Deva
Deva (I.J.) - CNASR, cu spri

jinul Direcției de Muncă, Soli
daritate Socială și Familie a 
județului Hunedoara, orga
nizează întâlnirea asistenților 
sociali din județ marți, 8 febru
arie 2005, la sala festivă a 
Colegiului Național Decebal De
va, începând cu ora 14.00. întâl
nirea vizează desemnarea a doi 
reprezentanți ai asistenților so
ciali care vor participa la 
Adunarea de constituire a 
Colegiului Național ce va avea 
loc la sfârșitul lunii februarie 
2005 la București. Sunt invitați 
să participe toți asistenții sociali 
cu diplomă de licență, absolvenți 
ai unei facultăți de asistență so
cială. Participant!! vor avea 
asupra lor obligatoriu copii 
după diploma de licență și ac
tul de identitate.

Apusenii spryinlfi de BCC
Deva (L.L.) - Pentru derularea unei linii 

de credit în cadrul Proiectului de dez
voltare rurală, a Munților Apuseni s-a sem
nat un protocol de colaborare între Di
recția Agricolă din Hunedoara și sucursala 
din Deva a Băncii Comerciale Carpatica. 
Acest proiect este finanțat de către Fondul 
Internațional de Dezvoltare Agricolă FI 
DA). BCC este cea de a doua bancă din 
România care a fost agreată de FIDA. și 
de Ministerul Finanțelor Publice pentru 
derularea Proiectului. Finanțările se 
acordă atât persoanelor fizice, cât per 
soanelor juridice, asociațiilor familiale și 
societăților comerciale care au domici
liul, respectiv sediul, și nare desfășoară ac
tivități eligibile la finanțare în Zona 
Proiectului, care inclisde și județul Hune
doara. Pentru finanțare, sunt eligibile ac
tivități specifice mediului rural: prelu
crarea produselor alimentare, agroturism 
și industrie rurală, sprijinirea și îm
bunătățirea șeptelului, furnizarea de ca
pital circulant pentru întreprinderile pro
ductive și finanțarea stocurilor pentru 
comercializarea produselor de larg consum 
și agroalimentare. Solicitant» unui credit 
pot benefica de finanțare în limita sumei 
de 190.000 USI iar durata maximă a cre
ditului nu poate depăși 5 ani.

unt de acord că în u- 
>nele locuri schim

barea persoanelor aflate 
la conducere este nece
sară. Dacă este schim
bat pe criterii de compe
tență, nu cred că este 
cineva care să co
menteze și să se mani
feste fățiș împotrivă.
Ana Mund, 
Deva

că noul guvern va alege 
doar oameni competenți. 
Trebuie să fie un suflu 
nou In toate instituțiile 
și ar fi de preferat să 
fie numite persoane 
cu experiență, dar 
tinere.
Anonim, 
Deva

Deva (C.P.) - închiderea Pieței din 
Cartierul Micro 15 a constituit un motiv 
de nemulțumire pentru locuitorii din zonă. 
„Nu știm de ce s-a închis sau dacă mai 
există șanse ca ea să mai funcționeze in 
viitor?”, ne-a spus telefonic di Bujor. Refer
itor la întrebarea dvs, reprezentanții 
Primăriei Deva declară: „Piața din Micro 
15 a fost închiriată o perioadă unei 
firme. La începutul anului, contractul a 
fost reziliat, deoarece agentul economic nu 
și-a îndeplinit îndatoririle din contract. 
Iii urmă cu aproximativ 2 săptămâni, aco
lo au fost și unele probleme, deoarece fir 
ma care o închinase și-a luat „investițiile”, 
inclusiv copertina care acoperea mesele. 
Acum piața este funcțională - s-au montat 
porți noi, se confecționează o nouă coper
tină-, dar, din păcate, lipsesc comercianții. 
Ori acest fapt nu este vina Primăriei”.

tvțu are important 
IN cine este numit într- 
o anumită funcție, dacă 
cel mai important cri
teriu pe baza căruia s-a 
luat această decizie este 
criteriul competenței. 
Sunt adepta schimbării 
pentru -că numai așa se 
pot face progrese 
Camelia Șhwon, 
Asistent medical, Deva

Este foarte bine venită 
schimbarea care se 
face la nivelul condu

cerii instituțiilor pu
blice și cred că aceste 
schimbări se vor face pe 
criterii de competență. 
Numai așa se poate 
schimba cu adevărat ce
va în țara noastră.

i Ion HENț,
I Deva

Nu sunt de acord cu 
aceste schimbări, in
diferent cum sunt 

făcute. Cred că trebuie 
păstrate persoanele în 
funcție pentru că cei 
noi nu sunt fimiliarizați 
cu problemele instituției 
și experimentează 
pierzând timp prețios. 
Veronica,
Deva

Bunurile din tii I căsătoriei se împart
Deva (M.T.) - în urmă cu 10 

ani am vândut apartamentul for
mat din 2 camere, obținut din 
demolări în urmă cu 20 de ani, 
și am cumpărat unul cu 3 
camere. în ziua când am făcut 
actul de vânzare-cumpărare, 
soțul meu nu avea buletinul la 
el, așa că apartamentul este tre
cut pe numele meu. în momen
tul de față vreau să divorțăm, 
avem 2 copii, de 18 ani și 16 ani. 
Vreau să trec apartamentul pe 
numele lor cu drept viager, soțul 
nu are serviciu din iulie trecut.”

Răspuns:
Apartamentul fiind cumpărat 

în timpul căsătoriei, conform 
Codului familiei art. 30 - 
„Bunurile dobândite în timpul 
căsătoriei, de oricare dintre soți, 
sunt, de la data dobândirii lor, 
bunuri comune ale soților. Orice

convenție contrară este nulă. 
Calitatea de bun comun nu tre
buie să fie dovedită”. în cazul 
unui divorț, apartamentul se va 
împărți conform înțelegerii din
tre soți sau, dacă soții nu se în- 
voiesc asupra împărțirii 
bunurilor comune, va hotărî in
stanța judecătorească. Există și 
varis ni în care dvs veți rămâne 
cu apartamentul și va trebui să 
plătiți o sumă soțului, echiva
lentă cu valoarea din aparta
ment care La fost atribuită.

Notă: Dacă aveți întrebări pe 
teme juridice, ne puteți contac
ta la numărul de telefon 211275 
(pentru Mihaela Tămaș), la 
adresa redacției: Str. 22 Decem
brie, nr. 37A, et. 3, (clădirea Ce- 

in) leva sau, e-mail: mi- 
aela 1 i@informmedia.ro.

„MM autor al fotografiilor din expoziția și volumul
etoogrtefic, lansat ieri la Deva, acordând autografe.

(Foto: Sanda

mailto:i@informmedia.ro
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0 Un Inginer de la E.M. Livezeni a ajuns 
în arestul Politiei Municipiului Petroșani. 
Ește vorba de Radu Floras, de 45 de ani, 
care are de executat trai ani închisoare 
pentru comiterea infracțiunii de fort. (V.N.)

ACljMUTATE - RECLAME / 6
-----_-------------------------------------- !-----

0 Dlntr-un vagon aparținând societății 
comerciale .Rec Prod Impex" SRL Deva 
a fost furat fier vechi, în valoare de mai 
bine de 10 milioane de lei. Lucrători ai 
Postului de Poliție TF Deva i-au des
coperit pe hoți. Ei se numesc Daniel F., 
32 de ani, Florin L., 14 ani, și Ghemant 
L, tot de 14 ani. Primii doi sunt din Ti
mișoara și locuiau fără forme legale la 
Deva. (V.N.)

TiBERÎU STROtA
EMAIL- tib«tu.strola@<nformmedia.ro

Dincolo de ridicolul scenelor în care ele

vii mimează acte sexuale cu o dezinvoltură 
demnă de vedete porno, ceea ce se-ntâm- 
plă la ora.actuală în școlile din România ar 
trebui să ridice mari semne de îngrijorare. 
Pentru că oricât de mult am încerca să 
găsim o explicație în faptul că lumea a 
evoluat și odată cu ea și concepțiile despre 
sex, moduîși locul în care elevii găsesc să- 
și consume revolta hormonilor feste aberant 
Iar când în astfel de scene sunt umiliți pro
fesorii este de-a dreptul grotesc. Și ceea ce 
este cu adevărat grav, situația în care a 
ajuns, tânăra generație e rezultatul mediului 
viciat creat de societatea în care trăiesc. 
Pentru că într-o Românie'în care statutul de 
vedetă este direct proporțional cu mărimea 
sânilor siliconați sau cu maimuțărelile idi- 
oate gen Vacanța Mare e ușor de înțeles de 
ce tânăra generație a luat-o pe arătură.
Este inutil să-i explici unui copil de 15 

ani cât de. necesară, eșfe învățătura când 
un cerc uÂpr șîiiihțfffK jjâtru miîi-1
oane de lei pe lună. Bani pe care Nicole- 
ta Luciu îi face dintr-o zvâcnire, studiată 
îrf oglindă, a sânilor.
De aceea, încet-încfet, ne-am transformat 

într-o țară în care non-valoarea trece drept 
geniu.Și, încet-încet, i-am transformat pe 
copiii de ieri în adolescenții pentru cane 
prostia și vulgaritatea reprezintă bagajul de 
cunoștințe necesar pentru a reuși în viață.

Interviu cu noul director general numit la DMSSF Huned Dara

«lucianSimton

posibil. Nu putem spune că este 
bătută în cuie și rămâne așa.

Daniel I. Iancu

E-MAIL: daniel.iancu@lnformmedia.ro

CU Cum apredati schimbarea? 
O.B.: Acum toată lumea spune 
că cei care au câștigat alegerile 
vâr să scnunbe oamenii pe cri
terii politice. Dar exista o legis
lație și în 2001, când ne-am tre
zit de pe o zi pe alta că nu mai 
lucrăm la aceeași direcție, pen
tru că le-au schimbat denumirile 
doar pentru a se putea da con
curs pe posturi. Nu a interesat 
absolut pe nimeni că exista și 
atunci o lege a funcționarului 
public.

Deva - De la Începutul 
acestei săptămâni. Direcția 
de Muncă, Solidaritate So
cială și Familie are un nou 
director în persoana lui Oc
tavian Băgescu, care a mai 
îndeplinit această fiincție în- 
tre 1997 și 2001.

cu Cum vi se pare revenirea 
la conducerea Direcției?
O.B.: Nu prea am ce spune, pen
tru că și în perioada anilor 2001- 
2005 eu; am lucrat tot aici, in 
cadrul direcției, ca șef serviciu 
legislație, contencios, salarizare, 
conflicte și contracte colective de 
muncă.

CU Specificați ideea după care 
vă veți ghida.
O.B.: Vom fi întotdeauna pre- 
zenți când ne vor solicita par
tenerii sociali, fie că este vorba 
de salariați, fie că este vorba de 
patronat.

Cwtobi Mmr Cum era situația 
pe timpul fostului dumneavoas
tră „directorat”?
Ontavlan Băgescu: Am devenit 
director general la Direcția de 
Muncă și Protecție Socială (cum 
se numea pe atunci), pe vremea 
când această direcție cuprindea 
cam tot ce cuprinde Ministerul 
muncii. Apoi a avut loc reorga
nizarea instituției pe alte prin
cipii. în 1999 s-a desprins partea 
de șomaj, în 2000 a plecat și 
camera de muncă, iar în 2001 - 
partea de asigurări sociale și 
pensii.

mare, legea stabilind criteriile și 
competențele noastre în acest 
domeniu. Noi vom verifica și în 
continuare, la fel cum am fâcut- 
o și până acum, dacă sunt res
pectate prevederile legislative. în 
ceea ce privește speranțele, situ
ația este la fel. m programe- gu
vernului există .propuneri căre 
se vor transforma în legi și pe 
care noi le vorr pune în prac
tică.

eu Os se va Întâmpla în con
tinuare cu DMSSF?
O.B.: Cel puțin in programul de 
guvernare, nu cunosc să existe 
intenția ca Direcția de Muncă și 
Protecție Socială să fie reorga
nizată pe alte baze, dar orice este

„Vom fi prezenți 
solicita partenerii

Far protocol umilitor
Deva (V.N.) - La reuniunea de miercuri 

seara a CNC al Alianței DA, vicepreșe
dintele PD, Radu Berceanu, a cerut ca pro
tocolul coaliției guvernamentale să pre
vadă constrângeri și nu drepturi pentru 
PUR și UDMR. De ce? Pentru că acestor 
două partide li s-au dat funcții în Guvern 
și teritoriu.

într-un asemenea context, ni se par in
teresante recentele afirmații ale președin
telui PUR Hunedoara, Petru Mărginean, la 
o recentă întâlnire cu ziariștii. între altele, 
Mărginean a spus că PUR Hunedoara nu va j 
semna nici un protocol prin care membrii 
săi vor fi umiliți. „Nu voi accepta niciodată 
ca PUR și UDMR să primească doar firi
mituri și nu voi negocia la tarabă posturi” 
- a mai declarat liderul umaniștilor hune- 
doreni. El a mai adăugat că „nu-mi voi da 
demisia pentru a ocupa alte funcții”. După 
cum se știe, în prezent, Petru Mărginean 
este vicepreședinte al Consiliului Județean.

DEVA
Ramatfa htA „Ramdta*, non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-*211616, 224488. __ _____________

Vătămări grave
Deva (V.N.) - Din datele Par

chetului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara reiese faptul că în 
anul 2004 procurorii au soluțio
nat 30 de cauze privind vătămări 
corporale grave, cu patru mai 
puține decât anul anterior. Au 
fost trimiși in judecată pentru 
săvârșirea unor astfel de fapte 
16 inculpați. în instanță nu a 
ajuns nici un minpr, față de trei 
cu un an in urmă.

De asemenea au fost soluțio
nate cinei cauze privind lovituri 
cauzatoare de moarte, cu două 
mai puține decât în anul prece
dent.

vaniel, bl. 7. ®-»211949.
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CĂfert mrtfail Mbkfari
Or. Dunriku findM, Călan, Str. Inde
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cu Beșiktaș.

încă trei ani”, a spus lorgulescu. Bufearu» > j

București (MF) - Procurorii 
îi vor chema la audieri pe 
gimnasta Oana Petrovschi și

în mine și să am evoluții mai 
bune decât în trecut. Vreau să 
câștig din nou campionatul cu 
această echipă”, a precizat fotba
listul român.

Daniel Pancu: „Parcă am renăscut □ dată cu venirea antrenorului Calunbay 
Istanbul (MF) - Fotbalistul 

echipei Beșiktaș, Daniel 
Rancu, consideră că a 
renăscut o dată cu venirea 
lui Riza Calimbay la 
conducerea tehnică a 
formației din Istanbul, a 
anunțat cotidianul Fanatik.

„Mă simt de parcă abia acum 
m-aș fi mnsferat la Beșiktaș. în 
perioada Iui Del Bosque eram 
rezervă, dar nu mam plâns 
niciodată de acest lucru, deoare
ce am respectat deciziile antre
norului. înainte de meciul cu

Steaua in * â re
Geneva (MF) - Steaua București ip 

locul 111, cu 109 puncte, în clasamentul 
mondial al cluburilor pe luna ianuarie, dat 
publicității, joi, de Federația Internațională ■ 
de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFEHȘ).

Steaua a căzut patru poziții față de luna 
decembrie și se află la egalitate cu formația 
Deportivo Tachira San Cristobal, din 
.Venezuela. Dinamo București se află pe 
jocul 138, cu 100 de puncte, coborând trei, 
poziții față de luna precedentă. Dinamo se 
află ia egalitate cu formațiile Esporte Clube 
Juventude Caxias do Sul (Brazilia) și 
Enyimba International FC Aba (Nigeria). 
O altă reprezentantă a României, Oțelul 
Galați, a căzut două locuri și se află pe 
poziția 199, cu 85,5 puncte, la egalitate cu 
formațiile: East Bengal Club Calcutta 
(India), Deportivo Uniân Espanola Santiago ». 
(Chile), CD Independiehte Medellin (Co
lumbia) și Maccabi Haifa (Israel). în acest 
clasament, echipa Valencia, adversara 
Stelei în 16-injile Cupei UEFA. ocup; Lcm ij 
4, cu 250 de puncte, după ce la finalul 
anului 2004 se afla pe prima poziție.

Daniel Panou ie gândește la un nou titlu de

O Parma,. din Cupa UEFA, ndje 
spusese țMHoHWtt și eranfilb- 
gătit iar făptui dfoln cele cfflPw- 
mă nu am evoluat, ceea ce m-a 
afectat foarte mult”, a spus 
Pancu. Daniel Panou consideră 
important faptul că noua condu
cere tehnică a echipei a discutat 
cu el și i-a comunicat cerințele 
sale. „Eu vreau să nu îi deza
măgesc pe cei care au încredere

Portar bulgar la Național
București (MF) - Președintele Gino 

lorgulescu a declarat că portarul bulgar 
Radostin Lyubomirov Stanev, in vârstă de 
29 de ani, a semnat un contract pe patru 
luni cu clubul FC Național. „Nu știu foarte 
multe despre Stanev, dar mă bazez pe 
faptul că face parte din echipa națională a 
Bulgariei. Ultima oară a fost la o echipă 
din Rusia iar înainte a jucat în Polonia, 
la Legia Varșovia. Contractul pe care l-a 
semnat portarul este pe patru luni de zile, 
cu drept de preempțiune pentru cluv. p*

Stanev a fost adus Ia echipa antrenată ie 
italianul Roberto Landi pentru a-1 înlocui 
pe portarul Marius Popa, transferat recent 
la Poli Timișoara. Oficialul clubului din, 
Cotroceni a precizat că nu este exclus ca 
FC Național să mai transfere câțiva 
jucători până la începerea returului de 
campionat. „în principiu lotul e complet, 
dar ar mai putea apărea încă 2-3 jucători, 
vom vedea”, a afirmat lorgulescu, carp a 
adăugat că obiectivul grupării pe care o 
conduce în retur este calificarea într-o 
cupă europeană. în ceea ce privește zvonul 
privind instalarea sa în funcția de 
președinte al clubului Universitatea Cra- 
iova, Gino lorgulescu a fost tranșant: „Nu 
plec nicăieri până nu văd pe cineva că ș® 
ocupă de Național”.

>

Sinucidere în lumea notației 
| Montreal (MF) - Directorul 
general al comitetului de orga
nizare al Campionatelor Mondi
ale de natație de la Montreal, 
Yvon DesRochers, s-a sinucis, au 
anunțat, miercuri seară, mai 
multe posturi de televiziune 
canadiene.

Yvon DesRochers, în vârstă 
de 59 de ani, fusese extrem de 
criticat după ce Federația In
ternațională de Natație (FINA) a 
decis, pe 19 ianuarie, să retragă 
organizarea CM la Montreal, din 
cauza gravelor dificultăți finan
ciare. Comitetul de organizare al 
CM de la Montreal a confirmat 
decesul lui DesRochers, însă nu 
a precizat cauza acestuia.

Postul de radio Radio-Canada, 
citând surse din cadrul poliției, 
a afirmat că DesRochers a fost 
găsit mort în mașina sa, parcată 
pe o stradă din centrul Mon-

■ 

Antrenor federal
București (MF) - Tehnicianul 

Jumitru Stângaciu, 40 de ani, a 
c it numit, începând cu 1 

februarie, antrenor cu portarii 
la loturile naționale de juniori 
ale României, informează Fe
derația Română de Fotbal (FRF).

Ultima oară antrenor secund 
la Poli Timișoara, fostul portar 
al echipelor FCM Brașov, Steaua 
București, FC Olt, Vanspor și 
Kocaelispor (212 partide în 
Divizia A și 117 în prima ligă 
turcă) a urcat la Poiana Brașov, 
unde se află în cantonament re
prezentativa Under-16, antrenată 
de Marian Bucurescu.

Selecționatele Under-16 și 
Under-17 (antrenor Florin Che- 
ran) vor pleca duminică la 
Manavgat, în Antalya, pentru un 
stagiu de pregătire care se va 
încheia pe 17 februarie.

Meci de Ducefacere
j
rr; Jucătoru. jchipei Beșiktaș, 

Daniel Pancu, a marcat un gol 
într-un meci organizat la 
Istanbul pentru ajutorarea sinis- 
traților din Asia, Pancu a făcut 
parte dintr-o selecționată a jucă
torilor străini din campionatului 
Turciei, care a jucat, miercuri 

alcătuită din 
Meciul s-a

terminat la egalitate, scor 7 - 7. 
Daniel Pancu, care a evoluat în 
prima repriză, a înscris în mi
nutul 41 și a fost notat de ajans- 
spor cu trei stele. Din echipa 
jucătorilor str&ini, antrenată de 

’•Qheorghe Hagi și Christoph 
Daum, a făcut parte și fundașul 

trealului, și susține că directorul 
s-a sinucis cu o armă de foc. 
Yvon DesRochers a fost extrem 
de criticat după decizia FINA de 
a retrage organizarea CM de 
către Montreal. Mai mulți 
sportivi l-au numit „incom
petent”, foști angajați ai comite
tului de organizare i-au reproșat 
conducerea autoritară iar mem
brii comitetului i-au reproșat 
lipsa de transparență. în comu
nicatul său, Comitetul de orga
nizare a ținut să „sublinieze de
votamentul de care DesRoehers 
a dat dovadă în vederea orga
nizării CM". Președintele Co
mitetului Internațional Olimpic 
(CI0), Jacques Rogge, s-a decla
rat extrem de afectat de moartea 
lui DesRochers. FINA va anunța 
pe 15 februarie orașul gazdă a 
CM-2005, propunerile fiind A- 
tena, Berlin și Moscova.

Giani Kiriță (Samsunspor). El a 
jucat în prima repriză și a 
primit trei! stele din partea site- 
ului ajansapor.com. Celelalte 
șase goluri ale selecționatei 
străinilor au fost marcate de 
Alex '33, Nobre '38, Effa '39, '88, 
Pinto '51 și Kratochvil '67. 
Pentru echipa jucătorilor turci, 
antrenată de selecționerul Ersun 
Yanal, au înscris Serkan Aykut 
'6, '42, Aii Ozturk '49, '63, '73, '85 
și Saffet Akyuz '76.

înainte de începerea partidei, 
Ia cafe au asistat aproximativ 
4.000 de spectatori, a avut loc un , 
concert , precum și o demon: 
strație a ansamblului de dans 
„Fire of Anatolia”.

Medul tace parte din cam
pania „Sprijin pentru omenire” 
organizată de Federația Turcă 
de Fotbal (TEF) în scopul 
ajutorării sinistraților din Asia. 
Responsabilul TFF, Șekip 
Mosturoglu, a estimat că în a-

Octavian Belu

pe Octavian 
Belu, în do
sarul în care 
fac verificări 
pentru a sta
bili dacă fap
tele recunos
cute în ins
tanță de că
tre antrenor,

privind primirea de bani de la 
gimnaste, întrunesc elemente
le vreunei infracțiuni de 
corupție. Marius Iacob, prim 
- procurorul adjunct al Par
chetului Tribunalului Bucu
rești, a declarat că Oana Pe
trovschi va fi eitată sau con- 

ceastă campanie a fost strânsă 
suma de 500.000 de dolari.

Potrivit cotidianului MUliyet, 
veniturile obținute din vânzarea 
biletelor nu depășesc suips le 
38.000 de dolari, însă acestei su
me i se adaugă 113.000 de dolari 
donați de cele 18 grupări din 
prima ligă turcă, 75.000 de dolari 
strânși de jucători de la echipele 
lor de club, preeum și donații 
ale sponsorilor.

în plus, veniturile obținute 
din drepturile de televizare și de 
reclamă pentru acest meci se 
rjdică la suma de 75.000 de 
olari. Potrivit Agenției France 

PresBe, guvernul turc a donat 
cinci milioane de dolari iar 
Crucea Roșie a strâns în Turcia 
aproximativ zece milioane de 
dolari pentru sinistrații din A- 
sia, în timp ce organizațiile oa
menilor de afaceri turci au 
promis că vor dona zece mili
oane de dolari.

Procesul continua cu aut lerl
*ț.’>

tactată telefonic, pentru a se 
prezenta la audieri. Gimnasta: ' 
va fi întrebată in legătură cu 
acuzațiile aduse în instanță . ■ 
antrenorului Octavian Belu,,’ 
potrivit cărora acesta i-ar fi? 
cerut un procent din sumele,, 
câștigate la unele concursuri' , 
sportive. Tot în cadrul acestor?.;. 
verificări, procurorii îi vor*- 
audia atât pe Belu, cât și pe£/ 
gimnastele care fac parte, îi® 
prezent, din lotul național de,ț 
gimnastică. Potrivit lui Ma-;,$ 
rius Iacob, aceste acte premer-?? 
gătoare în dosarul privindu-1;'* 
pe Belu sunt necesare pentru * 
a se stabili dacă antrenorul se|^ 
face vinovat de săvârșirea^ 
vreuneia din infracțiunile de? 
primire de foloase necuvenite.i-.

«

ajansapor.com
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EZITentemanul Răzvan Sabău s-a calificat 
Tn turul doi al challehger-uiui de la An- 
drezieux, dotat ou premii fa valoare totală 
de 100.000 de euro. Românul l-a învins, 
în runda inaugurală, cu scorul de 6 - 4, 
6 - 3, pe francezul Eric Prodon.(D.N.)

*ctK Victor lonlță/VIctor Bruthans 
(Românla/Slovacia) a ratat calificarea fa 
semifinalele probei.de dublu din cadrul 
challenger-ului de ia Wroclaw, fiind învinsă 
în sferturile de finală, cu scorul de 6-3, 
6 - 0, de cuplul Kfegyorgy/Lukas2.(Mi^

Demitere cu scântei în rugby
Scandal de proporții în lumea sportului cu mingea ovală din

București (MF) - Consiliul 
Director al Federației Româ
ne de Rugby (FRR) a decis, 
marți, demiterea ltd Pompi- 
lie Borș, managerului echi
pei naționale a României și 
candidat la președinția FRR.

îatr-un fax remis GS Dinamo

- 18 ianuarie 2005, când echipa 
naționali nu avea nici o activi
tate) Borș a avut convorbiri tele
fonice ta valoare de 7.690.474 de lei.

Reacții

Purtătorul de cuvânt al FRR,
Radu Constantin, a declarat că 

și rionț de secretarul general i fost luată „în ședința
al FRR, Adrian Dumitrescu, se

TENIS - turnee ATP la Milano (faij,

SCHI ALWW • Campionatul

TENIS - turnee ATP la Marsilia (Frs), San Jose (SUA),
Buenos Alrea (Am);
7 -13 februarie: .
TENIS;-turnee WTA <a Parts (f/a),

5rac •.<IWDflWWl •{' ..y. .■ i/
ATLETISM - reuniune sală’la Budapesta (Ung);
9 Mteufete: . . . i
FOTBAL - prelIffllfiartlCM 2006', grupa I: Macectonla 
-Andorra; _____JSBfii________..
11-13 februarie:

arată că Borș a încălcat trei 
puncte ale contractului de mun
că. Acestea sunt: neprezentarea 
la serviciu în nici o zi de lucru 
din luna ianuarie, efectuarea de 
deplasări în interes personal mi 
autoturismul de serviciu fără 
aprobarea secretarului general 
și folosirea în scop personal a te
lefonului mobil pus la dispoziție 
de federație. în fax se precizează 
că în perioada 19 decembrie 2C04

Consiliului Director și intră în 
vigoare din data de 1 februarie”.

Pompilie Borș a declarat că 
motivele remiterii reprezintă o 
măsură de forță, „Am fost de 
doua rei ori la federație, dar 
aceasta era în renovare și nu 
îmi puteam desfășura activita
tea. Mi se reproșează că am fo
losit mașina în scopuri persona
le. La federație sunt șapte ma
șini, oferite de un partener al 
FRR pentru cei din staff-ul echi

pei naționale, dar, printre alții, 
le folosesc contabila-șefă, kineto- 
terapeutul și maseurul. Mai exis
tă una pe care o folosește, in 
scop privat, domnul Viorel Mo- 
rariu (n.r. ■ tatăl președintelui 
COSR, Octavian Morariu), care 
este președinte de onoare. în 
fiecare zi îșl duce nepoții de la 
Piața Romană Ia Școala France
ză”, a mai spus Borș.

Presiuni

Secretarul general al FRR, 
Adrian Dumitrescu, a declarat 
că Borș nu mai era manager al 
echipei naționale. „Pompilie 
Borș nu mai este manager al 
echipei naționale din iulie 2004. 
Domnul Borș ocupa funcția de 
responsabil logistic al echipei 
naționale. Cele trei puncte din

România
J*'* 

comunicat cred că nu mai netf 
sită comentarii. Eu, in poziția în 
care sunt, execut hotărârile Co
legiului Director, mai mult nu 
am ce să vă spun”, a precizat 
Dumitrescu.

Borș a declarat, săptămâna 
trecută că persoane apropiate 
conducerii FRR au Încercat să-l 
determine să Iși retragă candi
datura la președinția forului 
rugbist ic român.

De asemenea, Borș a acuzat 
conducerea FRR de slabă gestiu
ne a fondurilor primite, de lipsă 
de transparență și de manage
ment defectuos. Singurii candi
dați la fUncția de președinte al 
FRR sunt președintele delegat al 
federației, George Straton, și 
Pompilie Borș. Alegerile vor 
avea loc vineri, la sediul Agen
ției Naționale pentru Sport.

TENIS -

FOTBAL - Liga Campionilor, optimi de finala, manșa
Ș3EL_.___ _________

UEFA, ;*ie,W de finala, manșe a

EQTBAL - Cupe UHK. ..IȘ'^nnl, manșa îhțâi,

19 - 30 februarie:
3CMALPW -CuceMondMt ffernm la fere frufe '
19 - 20 febTMrie:
SCHI AtPlN • Cupe Monetari feasculn) M Gamfeoh (Gert:
20 fatauariai ’

ATLETISM■_rpunlune Mrija AtenaJGreL_____
21-37 februarie:
TENIS - turnee ATP la Dubei (EAU), Acapulco («tex),
ȘcottyM« (a^_..... ... .......... ■
21 - £7 februarie:
Tenis - turnee WTA Ta Doha, Acapulco (Mex);
22 • 23 februarie:

AUTO -Camotanttuf Mondial raffurt. Raliul fo^el; 
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Federația Engleză solicită FIFA să nu îl lase pe român să se antreneze

„Mutu exploatează o «portiță» 
a suspendării sale", a scris agen
ția Sportinglife. „FA a făcut apel 
la FIFA pentru a-1 opri pe jucă
torul drogat Adrian Mutu să se 
antreneze cu Juventus. Interna
ționalul român speculează o por
tiță din regulament antrenându- 
se cu giganții italieni. Mutu se 
poate antrena fără probleme pe 
pământ străin iar această scăpa
re i-a mâniat pe șefii FA, care

regulamentelor. îmi Mutu li este 
interzis să se antreneze sau să 
joace în Anglia, după ce a fost 
Suspendat șapte luni. Această 
sancțiune nu este valabilă pe 
pământ străin, unde românul se 
poate antrena liber”, a precizat 
The Sun. Chelsea i-a reziliat con
tractul lui Mutu după ce acesta 
a fost depistat pozitiv la un con
trol antidoping.

Ulterior, FA l-a suspendat pe 
atacantul român pe o perioadă 
de șapte luni, sancțiunea expi
rând pe 18 mai. Adrian Mutu a 
făcut apel la FA pentru conce
diere ilegală, însă, după ce și-a 
retras plângerea, forul englez i-a 
eliberat certificatul internațional 
de transfer, jucătorul fiind achi
ziționat de Juventus Torino.

Călărași (MF) - Echipa 
Farul Constanța a câștigat, 
miercuri, cu scorul de 3 - 2 
(3 -2), meciul amical dispu
tat in deplasare în compania 
divizionarei C Dunărea Călă
rași. Golurile divizionarei A 
au fost marcate de Cristocea 
'2, -83 și Baicu '12. Jucătorii 
echipei Farul vor efectua, vi
neri, vizita medicală la Insti
tutul Național de Medicină 
Sportivă din București. în pe
rioada 8-20 februarie, Farul 
va efectua un turneu de pre
gătire în localitatea cipriotă 
Limassol, unde va juca câte
va meciuri amicale, printre 
posibilii adversari fiind se
lecționata Slovaciei under 19, 
naționala Finlandei under 21, 
o formație din Coreea de Sud 
și campioana Kazahstanului.

------------------------- ----------------------- ------?------------------------ y—

Adrian Mutu exploatează o „portiță*

.............. ..................w 
eventual, pentru finala L.C. de 
pe 25 mai”, a subliniat sursa ci
tată. Cotidianul The Sun a titrat: 
„FA furioasă pe Mutu. FA a 
deschis un nou caz împotriva lui 
Mutu pentru a-1 opri din încer
carea de a specula o scăpare a

Pilot israelian în Formula 1
Nissany va hiwwii :a pentru echipă Minardi

; Monte Carlo (MF) - Responsa
bilii echipei de Formula 1 Mi
nardi au anunțat că israelianul 
Chanoch Nissany, in vârstă de 
41 de ani, este noul pilot de în
cercări 91 echipei pentru sezonul 
2005, informează Datasport.

„Suntem mulțumiți că putem 
anunța că am semnat un con
tract cu Chanoch Nissany. In 
cele două ședințe de teste pe 
care le-a efectuat cu Minardi, 
Nissany ne-a impresionat prin 
entuziasmul său, dorința de a În
văța și forma sa fizică. Deși Cha
noch nu a participat la foarte

echipei Minardi, australianul 
Paul Ștoddart. Potrivit site-ului 
inews.it, Chanoch Nissany este 
miliardar și locuiește la Buda
pesta. El și-a descoperit pasiunea 
pentru automobilism abia în 
2002, când a participat în Cam
pionatul Ungariei de Formula 
2000 și în Central European Zone 
Circuit Trophy.

în urma rezultatelor înregis
trate, pilotul israelian a ajuns să 
concureze în Formula 3000. în 
2004, pilotul israelian a efectuat 
patru ședințe de teste cu echipe
dm Formata 1, două cu Jordan

Grat
Milano (MF) - Conducerea 

grupării Intemazionale Milano 
a decis ca tinerii cu vârste de 
până ta 14 ani să aibă acces gra
tuit Ia meciul amical pe care 
formația italiană îl va disputa, 
pe 9 februarie, la Como, împotri
va formației Steaua București. 
Cu sprijinul Primăriei din Como, 
gruparea milaneză va invita să 
asiste la acest meci elevi ai șco
lilor din orașul italian și din zo
na sa limitrofă. Această acțiune 
face parte din programul „Băie
ții pe stadion”, realizat și cu alte 
ocazii pe arena Giuseppe Meazza, 
pe care Intemazionale Milano 
dispută meciurile de pe teren 
propriu. Clubul italian a stabilit 
grețuri reduse ta bjfete Pgnțru

r

probei.de
inews.it
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■Acum e
Data |in 1 februarie.

MtotOber din W» februarie.

SC BOROMIR IND SRL - MOARA DEVA

Cerința: Se oferă:
- permis de conducere categoria B - telefon mobil

- disponibilitate la deplasare tn teren - salariul 10.000.000 lei net +

- experiență în vânzări procent din vânzări

Așteptăm CV - urile la fax 0254/218.963.

Mobilier fa comanda

Emisiuni de succes
Selecția de talk-show-uri, 
documentara, seriale Și 
desena '
difuzate Inttapul «*bj 
ogăsitiin rulH’fca Emi
siuni de succes.

Legenoa
*Voa»e asiisiu- 

nxfe, serialele, 
filmele at .fgtiuj,

claratie

■ *0^0 «O*
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CONTACT

Certată

Candidații sunt rugați să depună o scrisoare de intenție și un 
curriculum vitae, până în data de fi fete rifi Qfîg M Jy, la 
Recepție, să îl transmită ia adresa de e-mail office.orastie@sews- 

com sau prin fax la nr. 0254-206931.
Numai candidații selectați vor fi contactați.

i
CERINȚE
CUNOȘTINȚE OPERARE PC 
SERIOZITATE
EXPERIENȚA ÎN DOMENIU COSTITUIE UN AVANTAJ
CV-urile se depun la magazinul Zapp din Deva bd. Decebal, bl. 22 parter

Candidații sunt rugați să depună o scrisoare de intenție și un 
curriculum vitae, până în data de 8 februarie 2006. Inclusiv, la 
Recepție, să îl transmită la sol ie e-mail office .orastie@sews- 
e.com sau prin fax la nr. 0254-206931..

Angajarea se tace pe perioadă determinată, până la 
sfârșitul anului ta curs.
Informații suplimentare privind bibliografia și actele 
necesare Înscrierii la concurs se pot obține de ia sediul 
Casei Județene de Pensii Hunedoara - Deva, B-dul 
Decebal, bl. Al, sc. B, sau la telefoanele 0254/219.094, 
0254/211.031, compartiment resurse umane.
Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 
17.02.2005, ora 16.30.

SEWS ROMÂNIA (PUNCT DE LUCRU ORÂfiTIE), 
divizie a Sumitomo Electric Wiring Systems Europe 
LTD, companie multinațională specializată în 
domeniul Industriei -le componente auto, caută 
candidați motivați șl cu potențial pentru postul:

Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara

scoate la CONCURS, in data de 18.02.2005 ora 10.00, 
maturi pentru personal contractual, necesar efectuări 

opcrâțitiBitor de evaluare a pensiilor, ta vederea 
recakulărtf for, potrivit prevederilor HG. 1550/2004.

DEVA, bd.Decebal ,bl.22 parter contactplus@zappmobita.ro

SC TELSERVICE SRL 
ANGAJEAZĂ

ELECTRONIST PENTRU SERVICE GSM

Cerințe:
■ Studii de Inginerie;
■ Cunoștințe de limba engleză - nivel avansat;
■ Cunoștințe în utilizarea calculatorului (EXCEL)

BesgensablllîătL grtaetaalei
■ Conceperea șl Implementarea unul flux de producție a 
cablajelor electrice;
a Implementarea metodelor de producție șl standardelor 
SEWS;
■ Adaptarea metodelor de producție la cerințele clientului;
■ Producerea materialelor ajutătoare producerii de cablaje;
■ îmbunătățirea procesului de producție;
■ Implementarea modificărilor îh fluxul de producție;
■ Respectarea standardelor de calitate.

parte a unei corporații internaționate man-media can tettae NIUÎmWII poziția de lider in publicarea de dara și servicii internat ta 
|j I Wliift vestul Austriei, ta nord-emd Ungariei, cât d ta Județele Bihor. 

“•*** Timiș, Camj^everta, Hunedoara ți Sata Mare
cautfi pentru dezvoltarea echipei In 

Deva, Hunedoara, Orâjtis, Brad, Simeria 

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

Oorirvțe*
• program de lucru Intre orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
S dinamism;
• abilitați de comunicare.

• sslsriu fix ♦ comision,
• atmosMI de lucru deschisa alâturi de un colectiv tânâr;
• un loc de munci modern *1 sigur;
• echipament.
Daci oferta noastră v-a trezit interesul,
contactațl-ne la adresa: S.C. Cuvântul liber SA,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la tel. 211276. KPHMHPHM
persoană de contact: ■TjTu^fțjE
sorina somai, tel OTnnnssTB,
•-mail: sorlna.sarmai@informmedia.ro

SEWS ROMÂNIA (PUNCT DE LUCRU ORĂȘTIE), 
divizie a Sumitomo Electric Wiring Systems Europe 
LTD, companie multinațională specializată în 
domeniul industriei de componente auto, caută 
candidați motivați șl cu potențial pentru postul:

nr.M
informații m pot obțlns la ndlul A.P.M. 
Hunadoan, zilnic, intre orfo 9-17.

PLUS

INGINER DE PROIECT

mailto:office_.orastie@sews-e.com
mailto:contactplus@zappmobita.ro
mailto:sorlna.sarmai@informmedia.ro
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Alexandra, cu ocazia zilei de 
naștere și împlinirea a 2 anișori, îi dorim multă 
sănătate, fericire șl tradiționalul iLa mulți ani*. 
FamlIlaCârstoiu,

țVând ap.2 can <-(0

Tapartoraant-Z camere decomandat, zona 
SSceads etajtntermediar, 60 mp, parchet, hol 
centrat, vedere în 2 părți, preț 31000 euro, nego- 
dabll Tel 0742/278051.
• vaant apartenaol 2 canere decomandat, 
centrata  termică, tavane felse,-brtea)0 tnllioane 
tei Tel. 0723/882258
• vând apartamnt ultracentral, semideco
mandat. etaj 1. ocupabil imediat. Tei. 
0745/253413.
• vând agrat apartament —„ z rtaj Inter
mediar, repartitoare, contortat, balcon închis, 
Gojdu, preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/006229.

• reran utascaraal Piața M. viteazul,st406 mp, 
preț 50 euro/mp, ușor negociabil. Tet 234401, 
0724/724551.
•regent teren Intravilan Deva, pentru construc
ție casă, s too mp, preț 10.500 euro. Tel. 
0743/281271.
• vânriî tocuri In «^tăticul Bejan, aleea prin* 
dpală. aud de marmură și mozaic. TeL 
1026936609.

- •MMIrerei702mpHuiKtor ulturl43,Clelo 
1995,1995, ap»tement3 camere și magazin 216 
mp. Tel. 0722/23398
• vând tona intraaM WOO mp, vecinătate 
Marmosim, preț ft8 ewv/mp, negociabil. Tel. 
074S/418B31
• vând teren intravilan, pentru construcție Casă,
în șotaiuș, S1200mp, ta 12 m, facilitați gaz, 
curent la trmații tel. 220269,
0746/029058

Vând ap. 3 camere (05)
• apatotaMM 3 camere contorizat apă și gaz, 
parchet bloc de cărămidă, geam la baie, 
ocupabil Imediat preț 750 milioane le! Tel; 
0745/356077.
• apartament 3 camere decomandat zona l. 
Creangă, centrală termică, rotate, parchet 
lamelar, boxă Tei. 0745/253411
• apartament 3 camere Simeria. decomandat 
80 mp, centrală, complet contorizat 2 băi, 
balcon închis, preț 950 milioane lei negociabil. 
TeL 0726/737953.

2 camere Deva, AL 
Muncii, etaj 1, preț 90 euro. Tel. 214431, 
0726/795005.
•ofer panini închiriere apartament 2 camere 
nemobilat, decomandat, etaj 1, lângă Udo, 
apometre, preț 80 euro. Tel. 221712, 
0724/305661.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracerSral, 30 mp, In prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/3300*:
• «fer apa închiriere garai în Deva, cartier Micul 
Dallas, pretabll și pentru comerț. Tel. 212272, 
0723/732560.

Vând cast wle < î3)

• casă 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică, hidrofor, curte+grădină 2700 mp, la 10 
km de Deva, preț35000euro. TeL 0740/210780.
• casă, rană ultracentrală Deva, suprafață 
construită 600 mp, teren aferent 1700 mp. Tel;; 
0727/007253,216003.
• vând casă în Bretea Mureșană, 3 camere, 

lângă casă cu pornit 
lei.Tel.0727/H1403.
• vând raaămare cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250. mp, pomi, vie, apă, curent, telefon, în 
comuna Ciugud ■ Alba. Tel 221328.
• vând casă, zona .Castel - Hunedoara, str. 
Toamnei,nr.5. Tel 0720/183443.

•
 •vMinartcasă,

tajos, închiriez sp< 
cumpăr apartamei

*

gospodărești, grădină 
Ieri. 42 ari 700 milioane

Imeria ultracentral, avan- 
iu ultracentral, Simeria, 
. în. Simeria, ofer 600 

milioane lec Tel. 0721/691454,0724/840761

.. . . v , 2002. D+P+E,
nortaral Strafe, 7 camere decoman- 
t’3 wc, sc MO mp, toate utilitățile,date, 3 bMi_ ____________ __________

facilități HG 1307/2004 Tel. 0723/320995.

■ regent aastoi Deva- amenajată șl trans
formată. centrata termică șl mobilă, preț 515 
milioane fel TeL 0723/882258

milioane tal, negociabil. Tel. 0722/693683,211021. 
• *M garaMreă, zonă bună) etaj 1, preț nego
ciabil. Tel. (J742/W5228.

Vând terenuri (21)

• 2960 mp teren, intravilan, la capătul străzii 
Rosetti, facilități apă, gaz, curent preț 12 
eura/mp, negociabil. Tel. 222176, Deva
• vM 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tel. 211124.

■**•

wnl
-A

f

I Decese C5) Comemorări (76)

• act* m — 2 camere, etaj 1, în spa
tele complex ului Dunărea, Cu casă în Deva sau în 
zonele apropiate Devei Tel 224301.
• acMnb regreta casă Batiz, total 1660 mp. 
complet utilată; cu Apartament Simeria, 34 
camere, diferență negociabilă; Tel. 734838

Âuio roniâiicsii

• Wtad Bade 1300, af I960, acte lăzi, VT 2006,ro
șie, berlină a foile, preț 700 euro. Tel. 
0745/595228.
• vând Dade 1300. af 1983. TeL 218609, 
0721/866802.
•WWDada 1310 break, af 1990 si Dacia 1310 
berlină, af 1992, Dadă papuc af 2000, acte la zi, 
mașini pe garai, unic proprietar. Tel. 
0720/211422.
• v» Dada 1310, af 1998, 27.000 km, 86 
milioane tai, preț negociabil Tel.217149, 
0726/698136.
a vând Dadk 1310, an fabricație 1989, culoare 
albastru-violet stare bună de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 0720/196199.
a «8*1 Haste Berlină, af 1995, stare excelentă, 
motor Renatik 2003, preț 65 milioane. lel. Tel. 
714342
•-vând Dada Logan, full-options, 32)00 km, 
Geoaglu. TeL 248748 0745/873241
o vtartOvBteSuperNcrraCHma,  culoare albă, af 
2063,21000 km, motor + cutie viteză Renault 
Gilo, atermâșl închidere centralizată cu teleco
mandă, radfccasetofon 4 boxe, negociabil 
0723/374574.

• <4toâ avem L5 DOHC, af 1996, abs/ac, fuH 
electric, alarmă, 65X100 fan, preț 4800 euro. Tel. 
0723/080903.
• «M M Escort IfflO neînmatriculat, stare de
ftmcționare.TW. 230772. f
• vând fematft 11 GTD, ă 1988, consum 4,51 
stare bună de funcționare, preț 1000 euro. Tel. 
0722/329380.
• rtadAmâi SA 310, afl964,1100 cmc, cpnsum 
5 litri/100 km. stare perfectă de funcționare, preț 
600 euro. Tel. 0722/329380

Anunțurile de 
mică publicitate 
pentru Cuvântul 
Liber se pot 
depune în cutiile

t

I speciale instalate 
I la următoarele 
I puncte de 
| difuzare a presei 
I din municipiul 
I Deva:
I L chioșcul de 
I ziare de lângă 
I Comtim;
I 2. chioșcul de 

ziare din stafia 
.; de autobuz
I Orizont- Micro 
f 15;
I 3. chioșcul de 
I. ziare de lângă 
j Galeriile de 
I Artă Forma;
B '4. chioșcul de 
I ziare de lângă

Alimentara 
x Dacia; 
ij 5. chioșcul de 
» ziare intersecția 
i| Zamfirescu - B- 
; dul Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru 
persoanele fizice.

t Suntem alături de familia Răcătean to greaua durere 
pricinuită de dispariția celui care a fost un om 
deosebit

PETRU RĂCĂTEAN
Dumnezeu să-l odihnească în pacel 

Familia Mealha Nicolae

Familia anunță cu durere to suflet trecerea în neființă a 
celui care a fost

SIEGEL FRANCISC
un bun soț și tată. înmormântarea va avea loc vineri 4 
februarie, la Cimitirul Ortodox din Deva, str. M. Eminescu.

Dumnezeu să-l odihnească.

• vămi Vohs 346, af 1Ș87, 2 + 1 uși, motor 
Renault 1721cmc, stare perfectă de funcționare, 
preț 6S milioane tel. Tel. 225587,0722/794788.

Camioane, remorci (39)

Calculai;oare si accesorii
(51)

• vând autoenton cu macara 8 + 5 tone, eTn- 
matriculat, preț negociabil. Tel. 229248, 
0722/772477.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând ASB Duron 1800 MH?, 128 DDRAM, 40 GB
HDD, șigilaț monitor color second hand, 10 
milioane lei șl Pentium 133 MHZ, color, 1.7 GB 
HDD, 32 MB RAM, 2 milioane lei, 0722/161644, 
225640.
• vând calculator Pentium I, CO-WR, monitor, 
Windows 98 Preț 3300.000 tei, negociabil. Tel. 
231268

Dumnezeu a avut nevoie de tine să înfăptuiască 
lucrarea Sa și de aceea acum 6 săptămâni te-a 
chemat la dreapta Sa, stimate coleg

SÎNAIOAN
Odihnește-te în pace! Colegul Rusu loan cu familia transmit 
familiei îndoliate sincere condoleanțe și regrete eterne 
pentru pierderea suferită.

S-a împlinit un an de la dispariția fulgerătoare a cetei care 
a fost soție, mamă și bunică

POPOVICI ILEANA
^um&zeu sâ a od^hnmiscă. 

omilia

• vtad Mn. 5 tone, RAcâștie, nr. 145. M 719582.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian Zapka Soim Wien Jahare 1842, cu 
coadă corzi încrucișate, placă bronz, stare 
Impecabilă Relații tel. 0744/88B956,611145 după 
ora 20.

• otoctuoa apâare definitiva cu taser cu 
lumină Intens pulsată, îndepărtare riduri, 
cu toxină botul Iniei umplere riduri șl buze 
cu acid hialuronlc. TeL 0742/963006

Altele (61)

• msdMâm mMsmedcâ, orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057.
• meditez matematică claseleV-vili, garantez 
rezultate pozitive. TeL 0721/610343.

• șMablantut ghilotine, prese hidraulic e 20 - 
400 tf, mașină îndreptă - îndoit • fasonai: fier- 
beton, ferăstraie mecanice, mașină roluit rablă. 
Tel. 0724/410910, www.popa.cabanova.ro.
• «M H* tehnologică pentru fabricarea de 
profite tip rigips, țiglă din tablă, tablă ondulată, 
diverse pronie, mașină îndoit țevi. Tei. 
0724/410910, www.popaxabanova.ro.
• vămi mort pentru măcinat cereale boabe și 
știuleți. Tel. 282779.
• vând motor de tractor U 650, vibrochen. set 
motor, ansamblu frână și circular de tăiat lemne, 
montat ia priza tractorului. Tei. 282779.

: • vând j r electric 220/380 V, putere 4 Kw, 
preț foarte avantajos. TeL 0724/410910.

. s vând tractor 650 cu remorcă 5 tone, basculare 
laterală, preț 230 milioane lei Tel. 0745/595228
• vM Satâre U 650, preț 98 milioane lei, nego-

- cranii. Tel. zâuîâi

• vând claMoe schimb pentru mașină de cusut 
mâ^dectric, talpă, gridfer, cuțite și mașină de 

surifet noi _mt>nofe^T-l. 217543.

Mobilier și interioare (47)

• vând domdtor vec ueu« I ticus mare 
ramificat, butelii rusești duble.Ifel. 222002.
• vând moblă bucătărie șl 2 fotolii Relaxa Tel. 
0745/260135.
• vândadraparie stil Lenghel, neagră, masivă, 
sculptată, cu vitrină cristal comodă mare, masă 
12 persoane, scaune, fabricație 1920, preț 60 
milioane lei. Tel. 216399.

Televizoare (48)

■ sânta tetovbnr cuiur diagonala mare 68 cm, 
Panasonic, model 2®. Sșț 6 milioane tel și 
video Sanyo, preț: 1.8 MBtofle lei Tei 
0745/253413.

ide

satelit digitale începând cu 63 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești șl 600 străine, 
montarea șl deplasarea Incluse în preț 
Informații 0723/481776 sau 0745/840474,

îmbrăcăminte, mcâltăminte 
articole sport (52)

• vând haM de piele lungă) neagră, pentru 
bărbați, nr, 52, preț 900300 lei. Tel. 217689.
• vând Khkal Fischer, noi, șl legături Look, noi 
preț 50 euro. Tel. 0726/321244,224112. seara.

Artă, anticb itati, cârti, 
reviste (55 i

• vând rar din lemn, vechi de peste 60 ani, preț 
negociabil. Tel. 218174,237139.
• vând crete de vise - îndreptar pentru 
tălmăcirea viselor, preț 150.000 lei Tel. 
0766/766241,0741/941297.

• CHtortr igropaMI. Relații tel. 0745/662433, 
0724/278233.
• vând aparate ultrasonlce împotriva șoarecilor, 
șobolanilor, suprafața de acoperire 70 -1200 mp, 
oentru locuințe. Soatil comerciale, depozite, 
orurăni, pivnițe. Garanție un an. Tei. o724/4kbio.
• vând Datoria piramidală creștere găini 
ouătoare, 108 kxxin cu automatizare, alimentare 
cu apă și energie electrică TeL 210977, după ora 
18
• vând masă lemnoasă cu sau fără teren 
forestier. TeL 0766/765241,0741/941297.
• «M pin* fibră sticlă subțire L 10 x 1 m, 
groasă L10 x 1 m, pulbere 10 kg. Tel. 216347.
• vând sau schimb cu lemn de foc 7 bucăți 
butuci dres! 080, D 20 - 30 cm, una buartă 
bute; cireș L 2 m, D 30 ■ 35 cm. Tel. 216347.
• vândinant șl convenabil cartofi consum 6 
tone, preț 8000 lel/kg. informații Râu Alb, tel. 
0744/867421.

• reltettteipaut dto Deva, execut la domi
ciliul clientului masaj reflexogen șl de 
întreținere pentru vindecarea mal multor 
afecțiuni digestive, stomac, diabet, respira
torii, circulația sângelui, ginecologie, 
sexuale, reumatism, tiroldlene, etc. Pentru 
o sănătate bună sunați la 0722/756092.

• posaser autoturism, execut transport In 
comodat Tel .218174,0788/250114
• (toâMje Interioareșl exterioare, gresie, faianță 
și parchet laminat Tel. 222466, după ora 20

Solicitări locuri de munca
(73)

Eîecli.x.asiiii.t- (58/ Pierderi (62)

a k^haraconamtet.absofeent 2004,cunoștințe 
operare PC (Wotd, Autocad, Excel), permis de 
conducere cat B, doresc angajare cu începere 
Imediată Tel. 0742/270038

• oragâr anaaMar orizontal tip ladă șl 
calorifer electric cuulel. Tel. 220415
•vând VMK cu 3 ochiuri, fără cuptor, 
nefolosit. Preț 1SOO.OOO lei negociabilșl fier 
de călcat non, preț 750â00 lei. Tel. 231268+

• vMmaataădespWMALBALUX 11, nouă. 
Preț mâi mic decttta mngartna. TeL 219113, 
după ora 18
• vândemWă termică în stare de funcționare 
Valliant, JS milioane lei, mașină de spălat 
Bauknerth 35 milioane lei, betonieră 11.5. 
milioane lei. Relații tel. 0254/232225,0746/051821.
• vând Mgidlr 2401, stare bună, chiuvetă bale 
cu suporțnȘcă prune 100litri, prețuri negocia
bile. Tel. 22M57,
• vând ladă frigorifică cu 5 sertare, aproape 
nouă frigider ItansK, rusesc șl un aspirator, stare 
perfectă de funcționare. TeL 232414
• vând mașM de spălat automată de Cuglr, 20 
ănl vechime, stare bună preț 790.000 lei, nego- 
Clăbîl. Tel. 0723/024116,226839.

• vând imșM de spălat mică de plastic, șl 
masă de televizor, preturi convenabile. Tel. 
213244,27610,0741/154394.
• vând maștoâ mică de spălat din plastic, 
nefotosltlșfcentfiftigăpentru rufe,nefolosftă. 
M221894.

• paradi -mnI asigurări sănătate pe numele 
Molse Șofronla. Se declară nul.
• plantat carnal asigurări sănătate pe numele 
Prisăcaru loan. Se declară nul.
• >ĂMta ceMul asigurări sănătate pe numele 
Radu Adriana Rakica. Se declară nul.
• pfortM ramat asigurări sănătate pe nunele 
Vesa Alexandru Florin. Se declară nul.
• plartta ramai asigurări sănătate, pe numele 
Romoșan RWuca Blanca. Se declară nuL
a ptateat rartiDcat conrormitate euoerat ae 
'zlna lecanici Mediaș pentru SNP Petrom 

Sucursala Peco Hunedoara - Deva. Se declară 
nul.

Oferte locuri de munca (74)

• SC dpdai Madta ML Dm* aMteau* 
Kl pantra puHdtaâ* Cv-uf m 

iau dpdaiiMdia&psa.

• K Dantela Company SRJ. Deva, Str. 
Rândunldl, nr. 8 angajează personal pentru 
munca la domiciliu, în vederea realizării 
produselor tricotate și croșetate. Retațfl tel. 
206094 Int 25.

tori, sudori Instalație 'airtogen. TeL 

0726/076258

• aoctetoteiceiMRtalâ Alexandru import 
Export SRL Deva, distribuitor autorizat 
pentru Județul Hunedoara al produselor 
Intesa, Mallzla, Fax, Footmark etc, anga
jează ageriți comerciali. CV prin fe 

0254/233593.

Plante și animale, 
agroaiimentare (57)

• vând cal vârsta 8 ani, vacă vârsta 5 ani, cu
vițel, certe), tel. 0254/648620. -
• vândfânsl otavă de grădină Hunedoara. Tel.

aamiMtari Interioare, faianță; gresie, 
marmură, parchet laminat, rigips, zugrăveli, 
șape. TeL 0724/410910. .
a atoctaaa transport marfă Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate șl volum, 
maximum 06 tone. Tel. 0740/00521.
a atetiluta transport marfă local șl Ifiteuțten 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută șl cu stendere pentru oontecțS 1600,1 
240, h 230. Tel 229611.0740953297.

• aoctetato praducflvâ angajează personal de 
pază autorizat Relații teL0721/463581. 
vândîri’lproduse

militar satisfăcut posesor permis conducere 
cat B; contaftbll cotAbWtate primară șl de

__ - _ __ — _ i mr ■ m hm * nan wra ■ Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău si fia remarcat, 
fc 1/11) K. I\| | I A 7 A . I fra | încearcă variantele «pedale contra cost.
“ w ■ «I W I I hi ALEGE și completeazătalonuli

o Preț UMUMUUru

i • chioșcul de ziare de lângă 
■ Cotntlni;
• chioșcul de ziare din stafia 
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 
Zamfirescu B -dul Decebal.

rtlUâiHIH AiMMțutfto •• Intr» ooto • 9» 14Mdlul redacției fi m vor publloa In pagina da
miod a aaâMtaaaM aaoiNL Aadaatta aa lai asumi raanoniabliltatoa aontru oentlntflMl

http://www.popa.cabanova.ro
http://www.popaxabanova.ro
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Zeci de polonezi morți de frig
în Germania, 80 de curse aeriene anulate0 Omagiat. Actorul Daniel Day-Lewis va 

pr-.r; un premiu onorific pentru con
tribuția sa la dezvoltarea celei de-a 
șaptea arte, în cadrul Festivalului de 
Film de la Berlin.
0 Botezat „Alegeri”. 0 femeie din Irak 
și-a botezat copilul născut duminică „In- 
tikhabat", cuvânt a cărui semnificație 
este „alegeri”.
0 Vizitatorii. Sediul ONU de la New 
York, un imobil din sticlă de pe malul 
East River, se pregătește să depășeas
că luna aceasta pragul de 38 milioane 
de vizitatori

Varșovia (MF) - Frigul a 
provocat deja, în această 
iarnă, moartea a 83 de per
soane în Polonia, a anunțat 
marți poliția, precizând că 
jumătate dintre victime au 
fost persoane în stare de 
ebrietate, care și-au petrecut 
noaptea afară, iar o treime 
au fost persoane fără 
adăpost, relatează AFP.

La italieni Actorul Dustin Hoffman 
s-a fotografiat alături de primarul Campi
one d'Italia. Roberto Salmoiraghi. după ce 
a fost numit miercuri cetățean de onoare 
til Italiei. (Foto: EPA)

F "'''■■Sili y -
•» țJh

Bilanțul este mult mai grav 
decât cel de iarna trecută, când 
au murit în total 80 de persoane 
din cauza frigului.

„Iarna este mai blândă în 
acest an și oamenii nu se mai 
preocupă să se păzească de frig”, 
a explicat Alicja Chytrek, pur
tătorul de cuvânt al politiei 
naționale poloneze.

între 100 și 200 de persoane 
mor anual în Polonia din cauza 
frigului, în sezonul rece. Bi
lanțul cel mai grav s-a înregis
trat în iarna dintre 1998 și 1999, 
când 225 de decese au fost 
cauzate de hipotermie.

Iarna a venit târziu în acest 
an în Polonia și a rămas blândă, 
temperaturile scăzând doar cu

Ziar din aur editat în China

Oglinda arată viitorul
Londra (MF) - Cercetătorii au inven

tat o „oglindă magică”, în care privitorul 
poate vedea cum va arăta peste câțiva ani 
în cazul în care nu își schimbă stilul de 
viață.

Metoda presupune filmarea unei per
soane mai mult timp, pentru ca cerce
tătorii să-și facă o idee despre stilul ei 
de viată și despre modul cum îi va influ
enta acesta înfățișarea. Rezultatele sunt 
afișate pe un ecran plat LCD TV conec
tat la un computer special.

La „oglindă” lucrează o echipă de la 
laboratoarele Accenture Technology de la 
Nice, Franța, condusă de cercetătorul bri
tanic Martin Illsley. Cercetătorii speră că 
„oglinda magică” va fi gata până la vară.

Beijing (MF) - Primul ziar 
din lume realizat în întregi
me din aur a apărut în sudul 
Chinei și se vinde cu 8.300 
de dolari, transmite AFP, 
citând agenția China Nouă.

Publicat în 36 de exemplare, 
ziarul se numește „Epoca de în-

Ziarul din aur Foto: EPA)

Suveniruri naziste
Londra (MF) - O biografie și cărți 

poștale cu semnătura lui Adolf Hitler au 
fost scoase la licitație miercuri, la Lon
dra, de un anonim, după ce fuseseră re
trase dintr-o licitație publică în urma 
plângerii unei organizații evreiești.

Un particular a plătit 700 de lire ster
line (1.000 de euro) pentru fotografii ale 
lui Hitler și 1.250 de lire (1.785 euro) pen
tru biografia sa, datând din 1934. Pla
nurile pentru invadarea Marii Britanii 
prjn sud au fost vândute cu 450 de lire.

Spre deosebire de Germania, în Marea 
Britanie nu este interzisă vânzarea de 
obiecte asociate celui de-al treilea Reich.

Rugăciuni pentru Suveranul Pontif
Papa loan Paul al II-lea ar putea rămâne în continuare în spital pentru șapte zile

Roma (MF) - Credincioși 
din Italia, Polonia, Filipine 
și Marea Britanie se roagă 
pentru sănătatea Papei loan 
Paul al II-lea, spitalizat de 
urgență marți din cauza unor 
probleme respiratorii.

Rugăciuni pentru sănătatea 
Papei au fost efectuate la Bazili
ca San Pietro de la Vatican, în 
Polonia, la Wadowice și la Ca
tedrala Westminster Abbey de la 
Londra.

„Să ne rugăm pentru ca Sfân
tul Părinte să se vindece și pen
tru ca Domnul să-l aibă în pază 
și să-l binecuvânteze pentru a-și 
continua misiunea pe pământ”, a 
spus preotul care a oficiat sluj
ba din Capela Sfântul Iosif, din 
interiorul Bazilicii.

în Piața San Pietro, unde Pa
pa ar fi trebuit să-și tină mier
curi audienta generală săptămâ-

casă, preocupat fiind în special de șosetele 
musafirilor. (Foto: FAN)

Vor operații estetice
Londra (MF) - Din ce în ce mai multi 

britanici fac împrumuturi pentru a-și 
plăti operațiile estetice. O persoană din 
zece intenționează să solicite un credit 
pentru o operație estetică, iar 60% dintre 
respondenti sunt de părere că ajustările 
fizice i-ar putea face fericiți.

Numărul celor care apelează la chirur
gia estetică a înregistrat progrese spec
taculoase în Marea Britanie. Cifrele preli
minare anunțate de Asociația Britanică 
a Chirurgilor Esteticieni arată o creștere 
cu 50% a numărului de intervenții între 
2003 și 2004.

O altă informație adusă de studi este că 
8% dintre bărbați și 15% dintre femei ar 
vrea ca partenerul lor să se supună unei 
operații estetice.

Criticat pentru relațiile sale cu politicienii
Londra (MF) - Starul rock 

Jim Kerr l-a criticat pe solis
tul formației U2, Bono, și l-a 
acuzat că ar vrea „să se 
pună bine” cu politicienii, 
scrie Daily Mirror.

Kerr, solistul formației Simple 
Minds, a făcut această remarcă 
după ce Bono a apărut săptămâ
na trecută alături de Tony Blair 
și de fostul președinte al SUA, 
Bill Clinton, pe lângă care a ple

Nu se tem de frig. (Foto: epa)

Câteva grade sub zero.
în Germania ninsorile abun

dente au provocat, miercuri 
după-amiază, anularea a 80 de 
curse aeriene către sau de la 
Munchen, în timp ce alte 200 de 
avioane au suferit întârzieri de 
cel puțin o jumătate de oră.

Din cauza ninsorilor neîntre
rupte care se înregistrează în
cepând din noaptea de marți 
spre miercuri, autoritățile au în
chis una dintre cele două piste 
ale aeroportului capitalei bava
reze.

Intemperiile au provocat ac
cidente rutiere și blocaje de cir
culație pe distante de până la 20 
de kilometri, pe șosele din regi
unea Bavaria.

florire a Chinei” și este editat de 
cotidianul economic China Eco
nomic Daily din orașul Shen
zhen, precizează agenția oficială 
chineză.Ziarul a fost scos pentru 
a celebra „rezultatele ultimelor 
zece sesiuni ale parlamentului 
national”, numit Adunarea Pop
ulară Națională. în realitate, cei 
trei mii de membri ai acestui 
parlament se reunesc timp de 
două săptămâni pe an pentru a 
aproba deciziile luate de Par
tidul Comunist de la putere.

Ziarul de aur este disponibil 
în două ediții, una care cântă
rește 500 de grame și costă 8.300 
de dolari și una de 200 de grame 
care costă 3.500 de dolari.

în fața spitalului (Foto: EPA) în Piața San Pietro (Foto: epai

nală, numeroși credincioși de 
mai multe naționalități se roagă 
de asemenea pentru sănătatea 
lui loan Paul al II-lea.

Și polonezii s-au rugat, mai 
ales la biserica din Wadowice, 

dat pentru anularea datoriilor 
țărilor africane.

„Cum poate Bono, care con
certează pe scenă de vreo două 
decenii, înfășurat în steagul alb 
al păcii și strigând din toate pu
terile «Ajunge cu războiul», să 
se gândească măcar să-l laude pe 
Blair și să-l bată pe umăr prie
tenește?”, se întreabă Kerr.

„Nu pot să cred că există ci
neva care, indiferent ce ar face 
Blair pentru anularea datoriilor

rt. V 1

3pLoredanae
^.născută in zodia 
fT'Capricornului, f- .

are 17 ani, și îi plac 
^■'distracțiile, modell- 
ț^îngul, gătitul și 

^>lunb^ile.
SOtftțp Trajan Mânu)

localitatea unde s-a născut Karol 
Wojtyla. „Papa este prezent în 
rugăciunile noastre, ne rugăm 
pentru sănătatea și bunăstarea 
sa”, a declarat purtătorul de cu
vânt al Bisericii Catolice bri- 

țărilor africane, să nu vadă că 
mâinile lui sunt mudărite de 
sângele bărbaților, femeilor și 
copiilor din Irak”, a continuat 
muzicianul.

„în ce privește respectul față 
de Clinton, din cîte îmi amin
tesc, guvernul lui a alocat ar
matei fonduri mai mari decât 
orice alt președinte american”, 
a spus el, subliniind contradicția 
dintre intențiile pacifiste ale sale 
și relațiile cu cei doi politicieni. 

tanice, care numără patru mili
oane de credincioși. Biserica fîli- 
pineză le-a cerut miercuri creț 
dincioșilor săi să se roage pen
tru însănătoșirea Papei.

Rabinul comunității evreiești 
de la Roma, Riccardo Di Segni, 
și-a exprimat preocuparea pen
tru sănătatea Papei și a anunțat 
că se roagă pentru însănătoșirea 
lui.Papa loan Paul al II-lea ar 
putea rămâne în spital șapte 
zile, a dat de înțeles ieri purtă
torul de cuvânt al Vaticanului, 
Joaquin Navarro-Valls. El a mai 
spus că analizele medicale la 
care a fost supus Suveranul Pon
tif sunt „satisfăcătoare”.

Cardinalul secretar de Stat 
Angelo Sordano și arhiepiscopul 
Stanislaw Dziwisz, secretarul 
personal al Papei, administrează 
Vaticanul și Biserica Catolică pe 
perioada spitalizării Suveranului 
Pontif loan Paul al II-lea.

(Foto: EPA)

Stlllg va susține azi 
concert în Bangalore 
cadrul turneului său din 
India. El dorește să susțină 
un concert și în Australia, 
pentru a strânge fonduri 
pentru victimele valurilor 
seismice din Sri Lanka.


