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seara

Vine avalanșa... scumpirilor!
Odată cu explozia costurilor la utilităp, nici un preț nu va mai fi în siguranță

Vremea se «a încMat ușor, pe alocuri se 
.vor semnala ninsorHjilabe.

JURNAL
TV

Tiberiu Stroia
BMAIL; tlberlu.stroiaSinformmedla.ro

Deva - Fără să fie o 
păcăleală, începând cu 1 
aprilie, prețurile la gaze, en
ergie electrică și accizele la 
alcool și tutun se vor majo
ra. Dar acesta va fi numai 
începutul.Creșterea costurilor la utilități va genera un val de scumpiri ia toate produsele de 

larg consum. Sunt prognozate scumpiri de pâinii, produselor din carne, zahărului și uleiului, laț procentele vehiculate sunt cuprinse între 5 și 20%. Paradoxal, dar sărăcia generalizată existentă la nivelul județului Hunedoara îi face pe majoritatea producătorilor și comercianților să se gândească la o scumpire cât mai redusă a prețurilor. Practic, scumpirea produselor de bază ar trebui să fie aceeași în 

raport cu creșterea prețurilor la utilități, susține Marian Manole, administratorul unei firme de producție. a preparatelor din carne. „Numai că o ajustare a prețurilor cu 20 la sută, care reprezintă creșterea prețului la gaze, m-ar pune în situația de a nu mai putea vinde marfa. Mai ales, aici, în județ, unde puterea de cumpărare este atât de scăzută”, afirmă Manole. „Va fi foarte greu să menținem același

preț la pâihe, afirmă Nicolae Țandrău administratorul firmei Bionatural. Ceea ce este sigur este că fiecare producător va încerca să opereze o scumpire cât mai mică. Sau pur și simplu va încerca să vândă cât mai multă pâine la negru. Cred că ar fi benefic ca Guvernul să efectueze o reducere a TVA-ului la pâine. Astfel ar asigura o protecție consumatorilor”, e de părere Nicolae.

0 Alte două persoane din Câlan au fost 
internate în spital, fiind suspecte de ru- 
jeolă, medicii așteptând rezultatul ana
lizelor pentru a se putea pronunța asupra 
diagnosticului. Cu aceste noi cazuri, 
numărul persoanelor înghite în secția in- 
fecțioase a Spitalului din Hunedoara a 
crescut la 13, iar cel al bolnavilor la 17. 
(M.S.)

Mal multe asociații „de caritate” neautorîzate strâng, pe'' teritoriul județului, fonduri pentru ajutorarea copiilor aflați In dificultate. Aveți grijă cui dați banii pe stradă, /p.3
(Foto: Tralan Mânu)

Repartitoare ce nemulțumesc
Locatarii de la parter și ultimul etaj plătesc la fel de mult călduraDeva (R.I.) - Până Ia sfârșitul lunii martie, MEC va verifica stadiul de îndeplinire a contractelor manageriale ale tuturor in» spectorilor școlari gBnerali. Cea mai mare parte a acestora și-a începat'mandatul în noiembrie 2001 și ar urma să-l încheie în noiembrie 2005. Deși au existat propuneri în județ pentru a schimba inspectorul șco- iar genera], dacă acesta-obține calificative 'buhe, ar puteț.să rămână în funcție.
iNA JURCONE
EAAAIL; lna.jurooneglntonnmedla.rO

Deva - Mirajul reparti-, 
toarelor care scutesc de la 
plată cetățenii, cu sume im
portante, l-a dezamăgit total 
pe câțiva locatari din blocul 
16, cartier Dacia.Costurile uriașe la întreținere i-a determinat pe, cele câteva familii în cauză să aleagă montarea de repartitoare de costuri. Numai că, cei de la ultimul etaj și cei de la parter s-au trezit că facturile lor. sunt la fel
Amendă pentru poluare

Deva (M.T.) - Garda de Mediu Hunedoart a amendat, ieri, so- cietaie»- EGOSID, cu suma de' 75 de milioane de lei, în urma poluării accidentale cu gudron produsă pe platforma industrială de la Hunedoara. „Am amendat' societatea ECOSID deoarece a fost încălcată Legea protecției mediului. Totodată, s-au impus măsuri de identificare a soluțiilor pentru înlăturarea fenomenului de poluare și eliminarea, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate, a gu
dronului scurs pe sol, precum 

de mari ea înainte. ..Păi dacă știam, rămâneam ca și înainte. Așa am plătit mai muff. Pentru că iama e gpeă, dârdâim în casă ca să amortizăm, pierderea și- nimic”, apune Iulian Stan.„Nu știu cu cine și-au montat persoanele respective repartitoarele, Noi lucrăm prin asociații pentru că avantajele montării repartitoarelor doar așa se văd. în momentul în care se semnează un contract este important ca în el să se specifice termenii de amplasare,.în acest sens, noi ca firmă, ținem cont de faptul că un 
și transportul acestuia”, a declarat Marius Dobre, comisar șef al Gărzii de Mediu Hunedoara. Acesta a mai precizat că anul trecut, ECOSID a mai primit o amendă de 75 de milioane de lei pentru o situație similară. O poluare accidentală a avut loc, în noaptea de miercuri spre joi, pe platforma siderurgică de la Hunedoara, în perimetrul fostei uzine chimice, după ce un hoț a furat o vană de închidere a u- nui rezervor de gudroane acide, 50 de tone de gudron scurgându- 
se pe terenul din zonă. • , 

apartament este la parter, la uiumul etaj sau pe colț, adică în- 
tF'-iB î^ția iefrvorizat și nu-1 taxăm unitar”, declară administratorul firmei Vitera din municipiul Deva.Sistemul de repartitoare de costuri pentru căldură este benefic pentru populație. Problema este că, în prezent, nu se aplică niște principii unitare atunci când se calculează costul pentru încălzire, din cauza Legii 400Z2003 care lasă la îndemâna asociațiilor de proprietari modul de calcul al cotei pentru încălzire.

„Caztii VaMa”
Deva (M.T.) - Cazul spargerii locuinței fostului prefect de Hunedoara, Victor Vaida, se pare că merge spre elucidare. Două persoane au fost arestate și sunt în continuare anchetate de către polițiștii și procurorii hunedoreni. Mai multe amănunte despre acest caz nu au putut fi, deocamdată, făcute publice deoarece: „fiecare om trebuie și beneficiază de prezumția de nevinovăție”, afirmă Achim Necnif, comisarul șef al Poliției Municipiului Deva.

tlberlu.stroiaSinformmedla.ro
lna.jurooneglntonnmedla.rO
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Mai multe state membre ale Alianței Nord-Atlantice vor ajuta forțele de securitate din Irak

a Pe Internet. Site-ut internet al institu
tului ungar de cercetare Political Capi
tal va publica azi lista foștilor informa
tori ai serviciilor secrete comuniste ale 
căror nume au fost deja date publicității 
în presă. Scopul publicării este de a 
face presiuni asupra elitei politice de 
la Budapesta pentru a-și ține promisiu
nile și a da publicității lista completă a 
agenților.

principiu. Președintele ame- 
;e W. Bush șl omologul său

I Acord de i 
rican George 
polonez, Aleksandr Kwasniewski, au a- 
nunțat că au ajuns la un acord de princi
piu referitor la acordarea de vize cetățe
nilor polonezi care vor să se deplaseze 
în SUA. Bush nu a dat detalii despre a- 
cest acord.

Imagine de ansamblu de la reuniunea NATO desfășurat* la Nisa. Franța

Sub asediul rebelilorBagdad (MF) - O secție de poliție din localitatea Salman Pak, situată la sud de Bagdad, era înconjurată, ieri după-amia- ză, de un grup de rebeli, care a lansat un atac cu obuze antitanc și arme ușoare împotriva clădirii, au anunțat surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de AFP.„Polițiștii din interiorul secției au cerut ajutorul, iar forțele americane urmau să ofere asistență”, au precizat sursele citate, fără a preciza dacă în rândul polițiștilor s-au înregistrat victime.Localitatea Salman Pak se află într-o zonă rebelă situată la sud de Bagdad, unde au avut loc numeroase atacuri împotriva forțelor de ordine și a civililor.

Nisa (MF) - Mai multe sta
te membre NATO s-au oferit 
să ajute forțele de securitate 
irakiene după alegerile de la 
30 ianuarie, dar este nevoie 
de timp pentru ca aceste an
gajamente să se concretizeze, 
a declarat la Nisa (sudul 
Franței) secretarul american 
al Apărării, Donald Rums
feld.Un responsabil al Departamentului de Stat a declarat că șase sau șapte țări membre s-au oferit, miercuri, să ajute forțele i ___
Saudiții au votat în premieră

Riyad (MF) - Aproximativ 
140.000 de cetățeni saudiți 
au fost chemați ieri la urne, 
în provincia Riyad, în cadrul 
unei prime etape a alegerilor 
municipale - primul scrutin 
organizat vreodată în istoria 
regatului ultraconservator, 
relatează AFP.

Explozie în centrul 
capitalei irakieneBagdad (MF) - O mașină-capcană a explodat, ieri dimineața, în centrul Bagdadului, în apropiere de Piața Tahrir, atentatul soldându-se cu victime.„O mașină de teren a explodat la trecerea unui convoi american, care nu a fost lovit”, a declarat locotenentul de poliție Mohammad Salman.Atentatul s-a soldat cu moartea a doi irakieni și rănirea altor șase.Un martor ocular a declarat că atunci când convoiul american a ajuns în piața Tahrir, șoferul vehiculului a ieșit din mașină și a dispărut, înainte de explozie.Armata americană a confirmat că a fost vorba despre explozia unei mașini- capcană, produsă la trecerea unor militari americani, și a precizat că nici unul dintre aceștia nu a fost rănit.Atacul, comis la ora locală 8:30, s-a soldat cu avarierea a trei alte vehicule aflate în zonă.Poliția irakiană și armata americană au izolat sectorul.

"Cgle aproximativ 200 de birouri ® vot din capitala Riyad și din provincia care o include s-ali deschis ieri, la ora locală 8:00, urmând să se închidă la ora locală 17:00.Scrutinul municipal, la care femeile nu au dreptul de participare, se va desfășura în trei etape.Cea de-a doua fază a alegerilor este programată la 3 martie

Președintele Iranului, Muhamad
Khatami (Foto: EPA)

Măsuri de precauțieBagdad (MF) - Frontierele terestre ale Irakului vor fi închise în perioada 17-22 februarie, cu ocazia Achura, una dintre principalele sărbători religioase șiite, a anunțat, ieri, purtătorul de cuvânt al Guvernului irakian, citat de AFP.„Frontierele terestre vor fi închise în intervalul 17-22 februarie, cu ocazia Achura”, a declarat Thaer al-Naqib.Potrivit responsabilului irakian, decizia a fost luată în timpul unei reuniuni la nivel tnalt.„Am hiat această decizie pentru că ne așteptăm la o mare afluență de pelerini și va fi dificil să controlăm situația și să îi protejăm pe turiștii străini și cetățenii irakieni”, a precizat sursa citată.

Washington (MF) - Coreea 
de Nord a anunțat, ieri, că 
se retrage din negocierile 
referitoare la politicile sale 
în domeniul nuclear și că-și 
va spori capacitatea arsena
lului atomic, recunoscând 
pentru prima dată că dispu
ne de arme nucleare, trans
mite CNN.Coreea de Nord a afirmat că a luat această decizie din cauza faptului că Statele Unite vor înlăturarea de la putere a regimului de la Phenian, susține agenția de presă nord-coreeană KC- NA.în trecut, Phenianul a declarat că are capacitatea și dreptul de a fabrica arme nucleare. Ofi- 
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irakiene.Alte șase țări intenționează să iși ofere contribuția, trimițând instructori In interiorul sau în afara Irakului sau acordând fonduri pentru aceste operațiuni.
Mai sunt divergenteTotuși, Rumsfeld pare să afișeze un optimism moderat în ceea ce privește cooperarea dintre țările europene și Statele Unite și depășirea divergențelor.NATO a inițiat o misiune de formare a ofițerilor irakieni, dar 

f

în provinciile din estul și eud- vestul țării, urmând ca la 21 a- priiib să voteze și electoratul din provinciile din nordul și vestul țării, unde se află Mecca și Medina, principalele locuri sfinte ale islamului.La alegeri au dreptul să participe toți bărbații care au împlinit 21 de ani, cil excepția militarilor, dar dintre cei circa 470.000 potențiali alegători, numai 140.000 ș-au înscris pe listele de vot, ceea ce reprezintă o rată de participare mai mică de 30 la sută.Obiectivul scrutinului este de a desemna jumătate dintre membrii celor 38 de consilii municipale din provincia Riyad, cealaltă jumătate urmând să fie desemnată de către putere.
Washington (MF) - Preșe

dintele american, George W. 
Bush, și-a declarat miercuri 
satisfacția față de reacția 
țărilor europene în privința 
Iranului și a precizat că este 
important ca Statele Unite și 
Europa să vorbească cu o 
singură voce în această 
problemă. că„Iranienii trebuie să știe lumea liberă colaborează pentru a le transmite un mesaj foarte clar, prin care le cere să nu pro- 

ciali americani au afirmat, in a- prilie 2003, că responsabili ai regimului nord-coreean ar fi spus, în cadrul unor întâlniri private, că țara lor dispune de cel puțin o bombă nucleară.Statele Unite, Coreea de Nord, Coreea de Sud, China, Japonia și Rusia au desfășurat trei runde de tratative, începând din 2003, în încercarea de a convinge regimul de la Phenian să renunțe la dezvoltarea de arme nucleare, în schimbul unor avantaje economice și diplomatice.Runda a patra de negocieri nu a mai avut loc pentru că nord-coreenii au refuzat să participe, justificându-și decizia prin politica ostilă a Statelor U- nite față de Phenian. 
i

mai multe țări, între care Franța și Germania, nu și-au trimis instructori pe teritoriul irakian. Obiectivul este de a pregăti circa 1.000 de ofițeri pe an.Țările care s-au opus războiului din Irak au refuzat să trimită experți în această țară, îngreunând programul de instruire a forțelor irakiene decis anul trecut de liderii NATO.în schimb, unele țări s-au a- ferit să formeze forțele irakiene în afara țării. Germania pregătește ofițeri irakieni în Emiratele Arabe Unite, iar Franța a pro-

saudiții au votat Ieri pentru prima oara. [Foia EPA)în provincia Riyad, 1.818 can- capitala Riyad simt 646 de candidați își dispută 104 locuri. în didați pe șapte locuri.
■ ■ ■■ V A. ■ ■ ■ ■ ■

I - , ducă arme nucleare”, a subliniat Bush în cadrului unei conferințe de presă.„Motivul pentru care transmitem acest mesaj este că un Iran dotat cu arme nucleare ar fi un factor de instabilitate în lume”, a adăugat el.„Sunt bucuros că voi putea : vizita Europa pentru a continua discuțiile asupra acestui subiect cu aliații noștri. Este important să vorbim cu o singură voce. Sunt foarte mulțumit de răspunsurile pe care liderii europeni i
Ramadi (MF) - Cadavre

le a duci militari irakieni 
asasinați au fost descope
rite, miercuri, în apropie
re de-orașul Ramadi, situ
at la 100 de kilometri vest 
de Bagdad, în timp ce 11 
persoane au fost răpite în 
ultimele 24 de ore în ace
eași localitate, au anunțat 
surse din cadrul poliție' Unsprezece irakieni, dintre care un polițist și opt militari, au fost răpiți din Ramadi în- tr-un interval de 24 de ore, de către persoane înarmate. .„Am descoperit corpurile a cinci soldați irakieni la Sufya, la est de Ramadi. Pe corpurile lor se găseau bilete pe careera scris: «Aceștia sunt mem- răpiți.

r, fi

«

pus instruirea a 1.500 de jan- . darmi în Qatar.Ministrul spaniol al Apărării, Jose Bono Martinez, a cărui țară și-a retras forțele din Irak anul trecut, a precizat că Spania este pregătită să formeze speciahști în dominare și agențî de poliție.Rumsfeld a subliniat că există și alte țări care doresc să ajute forfeit irakiene. în plus, el a precizat că reuniunea de Ia Nisa va lua în-, considerare și o reformă, a NATO, in special din punctul de vedere al participării statelor membre la misiuni comune.

le-au dat lui Rice în această privință”, precizat Bush.Secretarul american de Stat, Condoleezza Rice, se află la finalul unui turneu în Europa, în cursul eăruia a discutat despre temerile americane generate de ambițiile nucleare iraniene.La rândul său, Bush va sosi la sfârșitul lunii februarie la Bruxelles pentru a discuta cu liderii europeni, urmând ca apoi să viziteze Germania și Slovacia, unde se va întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin. ia

J

■j

bri ai Gărzilor Naționale, iar soarta lor va fi împărtășită de toți cei care colaborează cu premierul Iyad Allaui»”, a declarat un. comandant de poliție. .10-Miercuri, un grup de persoane înarmate i-a răpit pe dt rectorul unei companii producătoare de echipamante agri- din oraș și pe directorul serviciil'd? financiare din cadrul administrației din Ramadi.Anterior, persoane neidentificate au răpit un ofițer de politie din centrș^ orașului, în timp ce se îniotcea acasă, în aceeași zi, la Ritagdl, opt militari aflați la beWHt unui microbuz au fost de asemenea
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0 La nivelul județului Hunedoara, în a- 
nul 2004 au fost condamnate definitiv 
1979 de persoane, față de 2080 în a- 
nul 2003, declară purtătorul de cuvânt 
al Tribunalului Deva, Mihaela Timișan. 
Scăderea numărului persoanelor con
damnate a determinat și scăderea in
dicelui de criminalitate care este de 408 
la 100.000 de locuitori, raportate la 
numărul «te 484.767 cât are județul. (I.J.)

ș

vfrwrt, 4 februarie Gru«>ul de Pompieri
- —- .. .— ---------- ------ „lancu de Hune
doara' trece în subordlnea Prefecturii, alături 
de Centrul Operațional și Serviciul de Protecție 
Civilă;
• Două trupe rock, formate îm mare majori 
tate din liceeni au debutat pe scena Casei 
de Cultură din Deva, .Onix" și .Kontrsat";
• Comuniterea germană din Deva a participat 
la balul mascat- fasching-, sărbătoare tradiționa
lă care marchează începutul postului Paștelui.

Are loc la Deva un 
meci de handbal, ta

rte Cetate Deva și U. Cluj;
• Echipa de volei fete, CT Traisn, devine cam
pioană municipală:

sâmbătă, S februarie

La Petroșani are loc 
o conferință de pre

să în care se discută cazul lui Miron Cozma, 
condamnat la 10 ani de închisoare pentru sub
minarea puterii de stat, la care participă și 
fratele acestuia;

duminică. 6 februarie

0 femeie de 48 am, 
din Petroșani, a fost 

găsită moartă după ce a fost accidentată de 
un tren accelerat. S-a constatat că femeia a 
fost accidentată imediat cupă plecarea trenu
lui din Gara Petroșani;
• Magistrații hunedoreni, nemulțumiți de su
portul material, protestează cu banderola pe 
mână;

luni, 7 februarie

mari, 8 februarie } catar sunt st------------- _------ J tate 10 cazuri de ru- 
jeotă, dintre care trei au necesitat internarea;
• Direcția Silvică din Deva are un nou direc
tor, Horea Stăncioiu, fost șef al silvicultorilor 
hunedoreni și membru PNL.

După ce hoții de fier 
vechi au furat o vană

de închidere ă unui rezervor de gudroane 
acide, aflat pe- platforma siderurgică, 50 de
tona se gudron s-au scurs și infiltrat în sol / 

joi, 10 februarie FI Liderul Sindicatului
——----—------------- 1 „Siderurglstul" Hune-

I doara, Petru Veidoț. confirmă faptul că nouă 
1 strategie de restructurare a industriei siderur- 
I gice nu prevede disponibilizări la .Siderurgica".

! miercuri, ^februarie

Orăștfe: Muzeul de
Etnografie și Artă Popu
lară
Deva: Expoziție perma
nentă a Secției de Ști
ințele Naturii. Deschisă 
sâmbăta și ouininica în
tre orele 9 -17.
Brad: Muzeul Aurului
SamtaprtuM: Muzeul 
de Arheologie 
Petroșani: Muzeul
Mineritului

Dawu .Forma": Expoziție 
de artă plastică cu lici
tație, deschisă ia ora
11.00 pentru vizionare, 
cu caracter umanitar 
pentru colectare defon- 
duri destinate victimelor 
din Asia.

e 'Codul lui da Vinci' 

de- Dan Brown.
Depășind tiparele genu 

lui thriller 
tradițio
nal, “Co
dul lui da 
Vinci" es
te un ro
man in
teligent

construit în care acțiu
nea alertă se combină 
cu date șl informații 
reale, bine documen
tate. Despre cărțile lui 
Dan Brown se spune, 
pe drept cuvânt, că au 
devenit de curând lec
tură obligatorie pentru 
oricare cititor împătimit 
de lectură și de 
poveștile bine scrise.
• "Pianista" de Elfriede 
Jelinek. Apărută la Edi
tura Polirom București,

tribiloteolte sunt dee- 
cbise șl s*mb*a tatra 
orate 9 -13.
Ubrtrte .Diverts", Ufefe 
Shoping Center, et. I, 
Deva.

romanul 
a obținut 
premiul 
Nobel 
pentru 
literatură 
în 2004 
și a fost
ecranizat de regizorul 
Michael Haneke. Filmul
“Pianista", cu Isabelle 
Huppert, Bonoît Mag- 
imel și Annie Grrardot a 
fost încununat cu nu
meroase premii ca 
Marele Premiu al Festi
valului de la Cannes, în 
anul 2001, și Premiul 
pentru cea mai bună ac
triță și cel mai bun ac- 
■tor. Romanul prezintă o

“Nu avem nici o confirmare că banii colectați pe stradă ajung acolo unde trebuie”
Sanda Bocaniciu
E-MAL: sanda.bocaniciu@irifornnmedia.ro

Deva - Membrii voluntari 
ai unor asociații neautori
zate care strâng fonduri în 
scopuri așa-zise „caritabile”, 
pentru copii aflați în dificul
tate, au fost depistați de Di
recția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara pe străzile lo
calităților din județ și se 
presupune că aceștia se de
plasează și în țară.în repetate rânduri DGASPC Hunedoara s-a sesizat cu privire la astfel de asociații însă feno
Minus 25 de grade, 
la nivelul soluluiDeva (M.S.) - Un nou record de temperatură minimă a fost consemnat în hoaptea de miercuri spre joi deviația meteo din Deva, după ce termometrele au indicat minus 24,5 grade Celsius, la nivelul stratului de zăpadă. în aer, temperatura a scăzut la minus 20 de grade (Celsius, pentru a patra oară în această săptămână. începând de astăzi gerul se va mai potoli. Meteorologii au progonzat că temperaturile minime nocturne vor fi cuprinse între -12 și -7 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură înregistrată la Deva a fosi consemnată de meteorologi în data de 31 ianuarie ls!7, când termometrele au arătat o valoare de minus 28,6 grade Celsius.

menul nu a dispărut. Prin urmare, la nivel județean s-a luat hotărârea ca opinia publică să tt....... .....................Au avem nici o firmane că banii 
ajung unde tre
buie. în unele 
cazuri nu se 
poate face nici un fel de 
opera de.
Mih-ch Grosu -
consilier DGASPC Hunedoara”.. ...................... .....................fie atenționată, atât persoanele fizice cât și cele juridice, în legătură cu legalitatea îndoiel

nică a acestor acțiuni. Din datele deținute de DGASPC reiese că, în momentul de față, mai mulți membri ai Asociației „Oameni pentru oameni”, din Ilia și cei ai Asociației „Vasile Bursan” din Hunedoara, colectează ilegal, pe stradă, fonduri - folosind numele unor copii cu diversă forme de handicap.Asociațiile amintite profită de nevoia de ajutor a unor părinți și se folosesc de actele deținute de aceștia, care atestă handicapul copilului, pentru care sunt solicitați banii. Nu sunt eliberate chitanțe și nu există o evidență a sumelor încasate în a- ce*t mod. Membrii asociațiilor

susțin că fondurile colectate sunt necesare unor operații costisitoare ce trebuie făcute în străinătate sau în țară, de urgență. xPărinții care pun la dispoziția acestor „escroci” acte despre copii încalcă prevederile Legii 272/2004: „Copiii nu pot fi folosiți sau expuși de către părinți în scopul de a obține avantaje.” DGASPC Hunedoara face apel tuturor celor care sunt contactați de persoane ce vin din partea acestor asociații, ca atunci când fac donații să ceară să vadă acreditarea din partea Direcției Muncii sau Comisiei pentru Protecția Copilului.
Atenție, cad oameni!Deva (T.S.) - Vremea rece din ultimele zile a făcut ca trotuarele să se transforme în adevărate patinoare- Dacă pentru copii acest lucru este un motiv de bucurie, nu același lucru se poate spune despre persoanele în vârstă, care în urma căzăturilor se aleg cu contuzii și chiar cu fracturi. Numărul celor care se prezintă la Spitaiui Municipal din Hunedoara nu este mai mare decât cel din anii precedenți, ne asigură medicul primar Ana Bodea. „Cu toate că ne-am așteptat ca numărul persoanelor accidentate în urma căzăturilor pe gheață să crească în aceste zile, el se menține în ju

rul a cincisprezece persoane zilnic. Majoritatea sunt p< rsoa ne în vârstă”, susține medicul primar. Și la Brad numărul persoanelor care se prezintă la spital, în urma căzăturilor se înscrie în limitele normale. „Nu au fost cazuri deosebite, ne informează medicul secției de chirurgie al Spitalului din Brad. E adevărat că; în cazul persoanelor în vârstă, o fractură se vindecă mai greu, în comparație cu o fractură suferită de □ persoană mai tânără. De aceea, e recomandabil ca cei în vârstă să-și „îmbrace” încălțămintea cu un ciorap”, este de părere medicul Spitalului din Brad.

Frigul crește 
profitulDeva (TUL) • PotriviMaxirne- triștilor hunedoreni vremea deosebit de rece din ultimele zile aproape că le-a dublat numărul de clienți. Cel puțin Ia orele dimineții firmele de taxi abia fac față solicitărilor. Și în timpul zilei numărul comenzilor este în creștere, comparativ cu perioada mai caldă a acestei Luni.„Oamenii nu stau în stadii să aștepte micrchujstle, pentru că îngheață de frig, spune Marin Nicolau, taximetrist. De aceea apelează la un taxi. Iar vremea deosebit de rece din timpul după-amiezii a făcut ca numărul clienților să crească considerabil. Aproape că s-a dublat”, susține taximetristul.

poveste uluitoare, care- 
ți îngheață sângele în 
vine, descriind haluci
nanta relație dintre o 
mamă și fiica ei.

Librărie .Dtverta", Ulpia 
Shoping Center, et. I, De
va. deschisă sâmbăta în
tre orele 9 - L9 și dumi
nica între orele LO - 14.
• .Cât îmi dai ea să îm
pușc din nou?" Film de
suspans, cu aventuri, o
comedie de 
succes, cu 
Bruce Willis 
în rolul lui 
Jimmy 
.Laleaua” 
Tudesky, un
fost ucigaș plătit care >
acum se bucură de o

viață liniștită 1h Mexic. 
Mulțumită fostului său 
vecin și prieten, Nicko
las „Oz” Oseransky 
(Matthew. Perry), Jimmy 
a reușit să păcălească 
FBI-ul și Maria, în- 
scenându-și moartea.
• .Garfield - The
Movfe". Un titan gustăV 
Chiar și de cei în vârstă
cărora le 
plac comedi
ile și de
senele ani
mate. Filmul 
este dedicat
motanului grăsan 
Garfield (a cărui voce 
aparține lui Bill Murray) 
care își petrece tot tim
pul dormind, mâncând 
lasagna, uitându-se la 
televizor șl făcând 
glume deștepte Totul

1 fi

este perfect până când 
stăpânul său se 
îndrăgostește de o feme
ie ce este medic vete
rinar și cei doi adoptă 
un cățeluș. Urmează o 
aventură picantă în care 
eroul principal este 
Garfield, care reușește 
să-l salveze pe cățeluș 
din mâinile hoților.

Muteă
Librăria .Dtverta", Upia 
Shoping Center, et. I, De
va. CD-uri 
pentru toate 
gusturile și 
pentru toate 
buzunarele, 
aparținând 
unor bine
cunoscute 
vedete.

„Supreme CW, Deva, b- 
dul N. Bălcescu, Bl. 12A 
- parter, oferă, zilnic, în
tre orele 9.00 - 2.00. 
distracție cu Ruleta Elec
tronică, aer condiționat și 
ventilație și cea mai 
savuroasă cafea. Rezer
vări: 0254/221220. 
.Aristocrat’- club de 
noapte în Deva. Str. Pes
cărușului, nr.42, și Sime- 
ria, str. Gh. Doja; nr. 39. 
îel. 004 1723121382 
.np Rom'- Restaurant 0- 
răștie. Program artistic: 
Marți-Duminică la 20.00, 
cu Formația ACTIV. 
Burger&Ptzzeria „Casa- 
Rustkte", Deva, Al Tran
silvaniei, nr.7/23 și De
va, str. Horea, bl.4 par
ter. 37 sortimente de pi
zza pe vatră, tortelinii, sa
late, desert. Orar: Zilnic: _ 
9.00 - 21.00, Duminică: 
12.00 - 21.00. Livrare 
la domiciliu cu transport 
gratuit Comenzi: tel. 
215555 - Pizza Super

Mai, bl.4, sc.2, tel. 
0254/545284 __
BarindeWnC, Hune
doara. Zilnic: 10:00- 
22:00. Sâmbătă: 09:00- 
13:00; 14:30-22:00. Du
minică: 09:0014:00. 
Costuri: adulți - 60.000 
lei; copii, studenți, milk 
tari - 30.000 lei.

Deva: Cinema .Paula*. 
11 -17 februarie 2005. 
Prețul biletului: 25.000 
lei lunea și 35.000 lei 
în restul zilelor.
• “Alexan
dru". Regizat 
de Oliver 
Stone și 
având în dis
tribuție ac
tori apreciați de cinefili: 
Oollin Farrell - în rolul lui 
Alexandru cel Mare, An
gelina Jolie - mama lui 
Alexandru, pe Anthony 
Hopkins etc., filmul se 
bazează pe isovestea 
adevărată a unuia dintre 
cei mal influenți și strălu- 

.citori lideri din istoria 
"omenirii.

Grand: 95.000 lei; Torte
linii cu came: 64.000 lei.

Sala Sparturilor Oemk 
sâmbătă, 12 februarie 
2005, ora 18.00. Hand
bal feminin: .Cetate" De
va - .Rulmentul* Brașov 
„Chic - Salon*. Servicii 
complete de întreținere 
și solar. Petroșani, 
Cartierul Dimitrov, Str. 9

l.

Stațiunea Straja. Accesul 
principal se ft ce pe DN 
66A - 11 Km din Iscroni. 
(Punctul de intersecție cu 
șoseaua națională Tg. Jiu 
- Simeria sau pe linia 
CFR Petroșani - Lupeni. 
Accesul în zona turistică 
se face cu mașina de la 
intersecția balizată din 
zona Braia, până la 
stația superioară a 
telescaunului. Se reco
mandă lanțuri la autotur
isme sau tracțiune 4x4.
■ Capacitate de cazare 
5000 de locuri: ■ închiri
eri de schiuri; ■ dis
cotecă; ■ sală de jocuri;
■ baruri; ■ restaurante. 
Pentru practicarea spor 
turilor de iarnă: 6 
telpschiuri și 2 pârtii pen
tru copii. Se asigură asis
tență Salvamorit și in
structori de schi. Tel. 
0723 291746, 0723 
635001, 0723 288073. 
Tel. Alarmare Salvamont: 
0725 826668. Pentru 
acest week-end Serviciul 
Salvamont avertizează 
turiști ca este posilxlă 
producerea avalanșelorl

i
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Energie electrică:Sunt programate întreruperi In furnizarea energiei electrice:
08.30 - 16.00 zona Brad. >atea Cu^;h

GasSe Întrerupe furnizarea gazului metan in Deva:
09.00 - U.00 Str. Ho-ee •>!, 88; flfij______

ApfcSunt programate Întreruperi in furnizarea apei In Deva:
08.30 - 12.30 Cartier Dorobanți.

Soluția fotogramei din numă
rul preoeGent.

A - PUI - S - UȘOR - MEAT
- CIUPERCA -NU- NAN - Rl 
-LAC - SLIN - ATU - GEO - 
A - AZUR - BO - UT - COT
- TA - OM - FACIL - ORAC - 
BETE - A - IEPURAȘ - CC - 
RL - IACA -’SUNET - LILA

PRO TV ANTENA 1 ACASĂ
7D0 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
745 Secretele naturii 
845 Desene animate Famil- 
EJia lepurilă 

9:15 Corect Prezintă 
Ruxandra Gheorghe 

920 Cinci minute de cul
tură. Emisiune cultu
rală

930 Teleshopping 
IODO Avanpremieră 
10:10 Doctor Becher 
I1D0 Portul miracolelor 
1155 Euro-Dispeoer 
12:00 Garantat 100% 
I3D0 Spectacolul lumii 
1330 Desene animate Famil-

Qia lepurilă
I4D0 Jurnalul TVR Sport Me

teo
1430 Teleshopping 
15 DO Tribuna partidelor par

lamentare
1530 România politică 
I6D0 Nu suntem îngerii (VI) 
1740 Vlaga cu Bonnie 
18:10 Interes general

Asigurările private de 
sănătate

I9D0 Jurnalul TVR. Sport.

iflsOO Stele de ..5 stele
Prezintă Consmin Cenat 

lli00$ooab vedetelor
Prezintă Gianina Coron- 
dan

>230 JumaU TVR. Sport. 
Meteo

>3D0 Persona non {pata 
«(dramă, SUA 2000) Cu: 

Gary Oldman, Joan 
Allen, Jeff Bridges, 
Christian Slater. Vice
președintele Statelor 
Unite a murit, iar de
mocratul președinte 
Evans (Jeff Bridges) tre
buie să numească un 
altul. Primul candidat și 
numele care stă pe 
buzele tuturor e cel al 
guvernatorului Hath
away (William L. Pe
tersen), declarat erou 
național, după ce a 
încercat să salveze o fe
meie dintr-un teribil ac
cident de mașină

7 DO Știrile ProTv 
Ce se-ntâmplă, 
doctore 7 

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

9:15 Tlnăr șl neliniștit 
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson 

J 1030 Doctorul 
de suflete 

1145Ztatbete 
Intro pastilă 

13D0 Știrile Pro TV 
13:45 Gemenii

(reluare) 
' 16:00 Tânăr și

Elnetiniștit Cu: Eric Brae
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Nicole Thomas 
Scott 

17:00 Știrile
Pro TV 

‘ 1745 Teo Cu
Teo Trandafir 

19D0 Știrile ProTv. Sport

2930 Șoimul de argint
13 (acțiune, coprod., 

2004) Cu: Michelle 
Yeoh, Luke Goss, Chen 
Darning Lulu Wong 
(Michelle Yeoh) este 
una dintre cele mai re
spectate și bogate fe
mei de afaceri din 
orașul Polaris, in timpul 
zilei. Pentru că 
noaptea, Lulu Wong 
are o viață ascunsă, pe 
care nu o cunoaște ni
meni, cu excepția asis
tentei ei, Mimi. De ce
va vreme, infractorii 
din Polaris au un ad
versar mai de temut 
decât poliția, pentru că 
sânt vânați de o per
soană care-și ascunde 
identitatea în spatele 
unei măști

23D0 Local Kombat

630 Ih gura p *> 
7D0 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
8D0 Canalul de Știri 

lODOhgtnprerâl 
11 DO Contras

Interactiv 
12D0Sut

Thomas
13D0 Obswvator. Cu: Simona 

Gheorghe 
1345Comwte 

animalelor
. 14:15 Băiatul tarife!
’ «Wlnslow (dramă, SUA, 

1999)
? 16D0 Observator
1 1645 Vlvere-A trăi cu pesi- 

Sune (Ralia, 2002). Cu:
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Vela, 
Giuditta SaftarinL Loren
zo Ciompl, Donatella 
Pompadur

1745 9595-Te Învață ce să 
fad

18:55 Sport Meteo 
194X7 Observator. Sport Me

teo. Cu: Alessandr ~>to- 
icescu și Lucian Mân
druță

20:15 Jurassk PatkfSF, SUA, 
H1993) Cu: Jeff Gold- . 

blum, Richard Atten
borough, Sam Neill, 
Laura Dem. Dr. Alan 
Grant si dr. Ellie Sattler 
sunt invitați de miliar
darul excentric John 
Hammond pentru de
schiderea unui nou 
parc de distracții pe o 

. Insulă din Costa Rica 

2245 Evadare dki Absalom 
«(acțiune, SUA, 1994) 

Cu: Ray Liotta, Stuart 
Wilson, Kevin Dillon. In 
anul 2022, ofițerul de 

marină Robbins este 
trimis la închisoare pen
tru că l-a împușcat pe 
comandantul său. 
Deoarece el nu poate 
respecta regulile de de
tenție, este trimis în 
jungla,

030 Sue Thomas 
130 Concurs interactiv

[ 530 taMftiri adevărate (re
luare)

*’ 6D0 Pădurea blestemată
EKreluare)

' 8:15 doootată cu piper (re- 
Elluare)

' 9:15 Rubl (reluare) 
10:15 Rubi (reluare) 

1130 Extmaganta Anastasia 
(reluare) 

1230 îngerul nopții ■ 
1430 Pisica sabatică Cu: 

0Mariene Favela, Mario 
Cimaro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamafi Lopez. Julio 
Alcazar, Liliana Ro- 
drlguez 

1545 Pădurea blestemată.
BCu: Edith Gonzălez, 

Gabriel Soto, Adamari 
Lâpez, Jaime Camil, 
Ludwiia Paleta, Maya 

Mishalska, Marfa Sortă' 

1730 Poveștiri adevărate - 
1755 Vremea de acasa 
18300 GRanas. Cu: Saul 

BLisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Tones Torrijja

20 I Numai iubirea. Cu: 
•Corina Dănilă, Alexan
dru Papadopol, Oana 

: Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie, An
ca Pandrea, Vlad Răde- 

scu
21:15Minduna Primul 

Bepisod Cu: Kate del 
Castillo, Guy Ecker, Kar-., 
la Alvarez, Salvador 
Pineda, Rosa Maria 
Bianchi

' 2330 Extravaganta Anasta- 
Hsia. 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- 
dfa

0:15 Răzbunarea 
IDO Ihgeral nopți*- Cu: Ce- 
0sar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas

-î

3333
730 Dasane animate
800 Teleshopping 

’ 830 CaZAR șlTIpar
< 950 Rebelii (reluare)

J
1

•• fl

i

•f

.1

9D0 Rabril (reluare) 
IODO Tonomatul DP 2. Emisi

une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați te platou, dedi
cații și mesaje te direct 

prinSMS 

1130 Cind minute de cul
tură

1145 FosM 
1240 EUF 
1245 Oltenești ia TVR 2

Magazin infbtmativ
i .30 Teleshopping 
14D0 Desene animate 
1430 Desene animate Școala 

micilor vrăjitoare 

15D0hpreunl te Europa 
16D0 Lecția de privit 
1630 Cted minute de culturii 
1645 Jurnalul TVR. Sport. ' 
17D0Wm« 
17:55 Euro Dispecer 
18D0 Junwfal Euronews pen

tru Romănla 
18:15 Clnd minute de cttlkrt 
1830 Auto dub 
19D0 Maria Bonita

204)0 Dragul de Raymond 
E9Ray Baron, un jurnalist 

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

2030 In țara faraonikx 
înainte de prima dinas
tie, Egiptul, era alcătuit 
de fapt din două părți. 
Unificatorul acestor 
două ținuturi este, con
form istorie egiptene 
Me nes.

21 DO NBA Action 
2130 Jurnal TVR 
22D0 JumaJuoi Euronews 

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

1:15 Teroare pe celuloid 
«(SUA 1997) Un crimi

nalist e pe urmele unui 
ucigaș în serie care-și 
filma victimele în timp 
ce le ucidea.

135 NBA Action

PRIMA TV
7D0T«Mtog>inB
730 Vital maximi 
7:55 Spoit eu Florentina 
8D0 Teleshopping
830 Ed (comedie, SUA 
Bl 2000)

930
10D0

( 1055 dip Art 
: 11D0 Monica 
' 12D0 Sport, dM șl o vedetă 
; 1230T«lsstapf)tog
>1255 Bani Iz greu

1325Rosaanne
13:50 Teleshopping

î 1425 Ed Episodul 17

i

■$,

I
I

i

I

07.45-08.00 vbservator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator.

800 Naufragiațl (Comedie, 
•■Anglia, 2002)

935 Viața unul comls- 
«vola|or (Dramă, SUA, 

2002)

11:10 Fast Food (Comedie, 
«Australia, 2003) 

1245 Pasajul secret (Dramă, 
«Anglia, 2002) 

1425 Vacanță ia Reno (Ro- 
Hmantic, SUA 2002)

16D0 Britney Spean - Live at 1 

«Onyx Hotel Concert, An- j

1525 Dragoste șl putere. Se-
Qrialul a fost înscris vara 

trecută te Guinness 
Book pentru recordul 
mondial de autSență: 
450 de milioane de 
telespectatori din 98 de 
țăriflutmărescte 
fiecare zi.

1550 Camarade rts 
1630 Trăsniți te NAT.O. 
16:50 Kensky Show 
18D0 Focus. Sport Meteo, 

Cu: Cristina țopescu 
1900 Monta

204X1 Serginio Show -talk 
show de divertisment 

21 DO Ce vor fetele Cu: An
dreea Raicu

23:00 Alte 48 de ore (come-
«die, SUA) Cu: Eddie 

Murphy, Nick Nolte, 
Brion James. Parodie a 

producției 48 de ore, 
realizată cu opt ani 
mai devreme de către 
același regizor. Alte 48 
de ore are în prim-plan 
doi actori excepționali, 
Nick Nolte și Eddie 
Murphy, care țin cu tot 
dinadinsul - și reușeșc 
- să-și depășească 
prestațiile din filmul 
anterior. De această 
dată, Nick Node își 

.riscă viața, membrele 
și cariera obsedat fiind 
să aducă în fața 
justiției un maestru al 
crimei

IDO Focus

glia, 2004 
1735 Joey Episodul 6: Joey 

«șl Nemesis Cu: Matt
Leblanc 

1800 Naultagtațl (Comedie, 
«Anglia, 2002) Cu:

Madonna 

1930 Onorai cinema, dne- 
mz Episodul 7

204X) Huff 
2055 Huff Episodul 2 
2150 Un ban cinstit (Come- 

«die, SUA 2001) Cu:
. Vince Vaughn, Jon 

Favreau, Sean Puffy 
Combs, Peter Falk, 
Famke Janssen 

2325 Betty îndrăgostită 
«(Dramă, SUA 2000) CU: 

Renee Zellweger, Mor
gan Freeman, Chris 
Rock, GregKinnear, 
Crispin Glover

09.00-11.00 Reluare ^misi
unilor de joi 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Chestiunea hunedore- 

ană
21.00 Publicitate 
21.05 Week-end TELE 7 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r).

1

13.00 Fiicele lui McLeod 
■ 14.00 O femeie obișnuită 

(SUA dramă, 1991) 
s 1545 Desert și dragoste (co

medie, coprod., 2000) 
1730 Viața secretă a lui Doris 

Duke (SUA s., 1999)
19.15 Furtună te mijlocul verii 

(SUA dramă, 1999) 
21 DO Fiicele lui McLeod 
22.00 Brigada de poliție 

23.00 Jordan (SUA, serial, 
2001)

00.00 Departe de lume (An
glia, dramă, 1998) 

î 0145 Brigada de poliție (s)

DISCOVERY
15:15 Biatlon: Cupa Mondială, 
la Torino, italia. 17D0 Sărituri 
cu shfurile: Cupa Mondială, ta 
Torino, Italia, Calificări 1800 
Fotbal: Drumul către Cupa 
Mondială din Germania. 1930 
Biatlon: Cupa Mondială, te Tori
no, Italia. Feminin, individual 
2030 Fotbal: Liga Campionilor 

> - optimi de finală. Joi noaptea, 
! Eurosport propune Meciul - o 
; înregistrare completă a celui 
i mai intersant duel al rundei.

21 DO Omnisport: Casa Italia 
(reportaje) 21:15 Omnisport 
Permis V1P (reportaje)

2145 Patinaj artistic 23:15 Ral
iuri 0D0 Fotbal: Dramul către 
Cupa Mondială

I 12.00 Tehnologi sctremă 
13D0 Misterele Pantalonului 
14.00 Secretele Marelui 2d 

i 15.00 Venin
6.00 Femeile lui Mtiera 

17.00 Istorii neeluddate, Cine 

l-a ucis pe JFK?
18.00 Avramei la pescuit cu 

Rex Hunter, Queens
land - Bibanul de apă 
dulce

1830 John Wilson și un safari 
cu unțfița - Canâda 

■ 19D0 Mașini extreme, Scu- 
1 fundări în adâncuri 
‘ 20D0 Vânătorii de mituri

21.00 Confruntarea fiarelor 
22.00 Mașini la superlativ - 

Frumusețea, Campionul 
00.00 Motociclete americane

u â
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! aero-aliman
El Potrivit Mlhaelel Tlmlșan, purtător tie 
cuvânt al Tribunalului Hunedoara, Insti
tuția a funețlont Tn anul 20©4 cu un 
număr de 29 de judecâtorl, un nurhfir 

.Joarte mic dată fiind angrenarea unora 
Reintre el în alegerile locale șl paria- 

mentare șl Intrării în concediu de ma
ternitate a uneia dintre judecătoare. (I J.)

B SataMIe șl depozitele bancare vor fl 
exprimate, din data de 1 Iulie, Tn ambele 
monede (șl în leul vechi șl în cel nou). 
Băncile nu vor avea voie să perceapă 
comisioane pentru preschimbarea ba
nilor vechi.cu .leii grei”. (C.P.)

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocanlclu0lnformmedia.ro

Schimbați postul 
mu ■sa postura

Neaveniții, numiți de „deveanul revoltat" care a venit în redacția noastră direct de la „locul faptei", „puișorii îngâmfaților din Deva, ae la Radio...", care nu au nimic cu unda radio ce transmite totul către urechi făcute să asculte, ar putea, în consecință, lua aminte la cele ajunse la urechile noastre. Prin intermediul unui cetățean cu auz fin și civică superioară, a „deveanului revoltat", într-o dis-de- dimineață am aflat că pe maxi-taxi se face 
JRbntat la urechile cetățeanului prin intermediul radioului. .

Și nu este vorba doar de un post singular de radio. Din păcate. Știe tot deveanul că dimineața poate auzi, în drum spre serviciu, spre școală sau spre piață, bancuri porno sau farse fără sare și piper, ieșite total din bunacuviință și, desigur, deloc educative.
Pornind de la toate acestea, românul neaoș și-ar dori să schimbe postul, • chiar șoferul, chiar taxiul! Nu-i maț trebu-

aceeași mare problemIdură de cuptor vara șul din timpul lunilor d

<?
iese nici banii dați pe biletul pe care nu 1-a primit după ce a auzit „cu urechile sale" ce a auzit despre noua tehnologie porno, lucru pe care l-a auzit și vreo zece școleri, chiar și un preot și trei călugărițe...Puișorii spun că „fac radio de succes",■ Sunt mândri de munca lor.Taximetriștii la fel. Ei au dat dfumul la radio pentru că au sau pentru că se numără prin- aceia care „fac umbră Pământului" și '«Jnsideră, cu capul lor, că trebuie să se manifeste cumva. Oare ce au călătorii cu programul radio!?...

J 1
• '
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Fără concedieri la Siderurgica
Deva (M.S.) - Temperaturile foarte scăzute Înregistrate în ultimele zile în județul Hunedoara au favorizat formarea unor poduri de gheață pe râurile Mureș și Crișul Alb, a informat Sistemul de Gospodărire a Apelor Deva. Pe toate cursurile de apă din județul Hunedoara este consemnată gheață la mal,, cu grosimi care variază între 1 și 25 de centimetri și lățimi cuprinse între o jumătate de metru și 8 ridică probleme. Pe râurile menționate nu s-au format

gheață, care prezintă și ochiuri de apă, în zona localității Gel- mar, la intrarea în județul Hunedoara. Pe râul Crișul Alb, sunt formate poduri de gheață compacte în zonele localităților Blăjeni, Brad și Vața de Jos.Un alt pod de gheață s-a format pe râul Jiul de Vest, în localitatea Câmpu lui Neag, din Valea Jiului. Specialiștii au apreciat că aceste fenomene nuPotrivit datelor centra-metri.lizate din teritoriu, pe râul zăpoare, iar apa curge pe sub po- Mureș s-a format un pod de durile de gheață.
i
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Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurcono@lnformmedia.ro

Petroșani - Disponibi
lizările de la Compania 
Națională a Huilei Petroșani 
prognozate pentru anul aces
ta vor crea adevărate con
vulsii sociale, declară Aurel 
Titel, preșe-dintele LSMVJ 
Petroșani.

Deva (G.P.) - Noua strategie de restructurare a industriei siderurgice nu mai prevede disponibilizări de personal la combinatul din Hunedoara. Vechiul document, elaborat de Guvernul Năstase, estima că la Siderurgica reducerile vor fi de circa 900 de angajați. Optica actualului Executiv concordă cu opinia sindicatelor. „Siderurgica a fost pregătită pentru privați-' zare. Față de programele de producție, numărul sala-

riaților nu va suferi reduceri. Acum, la Siderurgica lucrează în total aproximativ 2500 de salariați”, a declarat Petru Vaidoș, președintele Sindicatului „Siderurgistul” Hunedoara. Chiar dacă la Siderurgica nu vor fi concedieri, la restul combinatelor vor fi diponibilizați 7000 de oameni, până în 2008. în ultimii zece ani numărul celor care lucrau la Siderurgica Hunedoara s-a redus cu aproape 11.000 de angajați.
2 miliarde pen
tru deszăpezire

Vulcan (LJ.) - Achiziționarea a două utilaje de deszăpezire și încercarea de a suplimenta necesarul cu altele două au costat Primăria Vulcan nu mai puțin de două miliarde de lei. Potrivit primăriei, cele două utilaje cumpărate deja au fost folosite încă de la primii fulgi de nea, iar natura a fost foarte generoasă cu Valea Jiului. Folosite din belșug în zilele în care ninsoarea și-a făcut de cap, cele două utilaje au fost „ajutate” în muncă de cei 300 de muncitori angajați pe programe comunitare, în mare parte fiind beneficiari ai ajutorului social oferit de primărie.

bilă pentru minerii care sunt trecuți de prima tinerețe și care riscă să nu-și mai găsească un loc de muncă dacă rămân pe drumuri. Știți cum e, oricât ar fi de mari plățile compensatorii, minerii au și multe „găuri” de acoperit. Așa că acești bani e posibil să nu le ajungă decât pentru un an de zile.Locuri de muncă in Vale nu prea sunt, alternative nu s-au creat, așa că, în scurt timp, vor apărea acolo convulsii sociale fără precedent", declară Aurel Titel.în urma negocierilor dintre sindicate, patronate, reprezentanții guvernului și ai UE s-a =*• Sfiit ca în 2005 să fie disponi- bilizați 5.137 de mineri, aceștia urmând să primească plăți com-

lei fiecare. „Vom ajunge în situația din 1997, când au fost disponibilizați masiv minerii, iar apoi puși în situația de a fi reangajați. Aceasta ar fi o alternativă bună...Creșterea numărului de disponibilizați în minerit arată o lipsă de analiză serioasă din partea Guvernului asupra situației reale din acest sector. Se va întâmpla ca în anul 1997, când au fost angajate firme care să efectueze lucrările de închidere a minelor, de conservare a acestora și de ecologizare a zonelor, iar cheltuielile au fost mult mai mari decât dacă utilizau mine-rii pentru efectuarea acestor lucrări”, mai adaugă președintele Liga Sindicatelor Miniere din Valea Jiului, Aurel Titel.
4
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CapKțțșțe ;1000 cmc 141QQQO lei/an
Capacitate :L500 cmq 21'0000 lei/an

Liga a pus sub semnul întrebării capacitatea tehnică a Guvernului de a fece disponibilizări în sectorul minier, așa cum a cerut Fondul Monetar Internațional. „Pe hârtie este ușor să disponibilizezi în Valea Jiului peste 1000 de mineri.Problema este că, atunei când a promis, Guvernul trecut nu s- a gândit, și la o alternativă via- pensatorii de circa 150 milioane

Constantin Stoica, liderul Sindicatului „Speranța"

Neregulile de la SOGECO și nelmpii- 
cana. Instituțiilor statului

Ga urmare ă unor articole apărute în presă, doresc să fac unele precizări în legătură cu dl Băgescu. Fost director între ftJ997 și 2001, numit iarăși în 2005 Tn fruntea DDFSS Hunedoara, el a participat, ca reprezentant al Direcției, >’n oata de 16.10.2003, la sediul SC Sogeco SRL Orăștie, ’ încheind un protocol prin care SC Sogeco și Gheorghe Sora, din partea FNS Solidaritatea 90, conci- liau de fapt conflictul de interese ; deschis de Sindicatul „Speranța"•
Ilegalitatea comisă de dl Băgescu constă în faptul că a rlîcnoTitîî Io art 90 rlin

Legea 168/1999, care prevede că delegația trebuie să fie formată din 2-5 persoane, care să aibă o împuternicire în scris din partea sindicatului. Menționăm că Gheorghe Sora nu a avut nici o împuternicire scrisă din partea noastră.
De ce dl Băgescu nu a‘verificat documentele cerute de lege? Delegația fiind formată numai dintr-o persoană, care nu avea nici împuternicire scrisă, nu îndeplinea condițiile cerute de lege. Este vinovat dl Băgescu de abuz în serviciu? !/r*are au fost urmările? Din

prezent, unitatea funcționează fără un contract colectiv de muncă, deși are peste 600 de angajați. Sogeco sfidează pe toată lumea. Conform contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, art. 50, al. 2, „câștigul salariat mediu brut din SC Sogeco nu va fi mai mic decât câștigul salarial mediu brut pe economie". Cum la Sogeco salariul mediu brut este 4 milioane de lei, rezultă o economie de 6 milioane de lei pe fiecare angajat. La 600 de angajați, economia este de 3,6 miliarde de lei pe lună. De 20 de luni, 72 de miliarde.
Cu acești bani poți să înființezi un sindicat care să facă jocul administrației, în detrimentul angajați lor și al celorlalți angajați. Reprezentantul așa-nu- mitei FNS Solidaritatea 90, Gheorghe Sora, are vreun amestec sau vreu folos? Dar domnul Băgescu? Reamintim că noi am cerut sancționarea celor doi, precum și anularea acelui protocol. în data

>- 1 o -vrxrtn ... • . ♦*. «_i

fon de amenințare cu moartea dacă nu renunț la activitatea sindicală din Sogeco, amenințare care s-a pus în practică în ziua următoare când două persoane mascate și înarmate mi-au violat domiciliul, au lovit-o și imobilizat- o pe soția mea, legând-o profesionist, fiind la un pas de moarte.
Cert este că Legea 54/2003, art. 9, prevede că „membrilor organelor de conducere ale sindicatelor li se oferă protecție contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcției lor". Deși am depus o plângere la Poliția Orăștie în data de 30.10.2003, prin care arătam amenințările și solicitam protecție, nu s-a luat nici o.măsură și inevitabilul s-a produs. Inadmisibil este faptul că cei care nu mi-au acordat protecție nu au primit nici o sancțiune, iar autorii lipsirii de libertate și violării de domiciliu nu ... r... j__ «-

A doua greșală gravă, care /^constituie infracțiune conform Legii 54/2003, art. 53, lit. B, comisă de domnii Băgescu și Vasilescu, a fost constatată de Tribunalul Hunedoara prin sentințai civilă 5367/2004 - definitivă și irevocabilă, din care cităm: „DDFSS Hunedoara și-a depășit atribuțiile calificând natura conflictului, încălcând dispozițiile legale, și a împiedicat implicit exercitarea drepturilor sindicale".
zs

In concluzie, credem că cei care au legături cu crima organizată din județul Hunedoara, inclusiv din Poliție, nu au fost identificați în totalitate, iar pentru a fi numit într-o funcție publică trebuie să fie membru al partidului aflat la putere. Noi sperăm că cei care conduc destinele acestui județ vor lua măsurile necesare.***Punctele de vedere exprimate în rubricile de opinii nu coincid 
------- -- . * _ . » _ _1. . r i .î _ •
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01 Doi ttwri din Rapoltu Mare sunt cer
cetați de lucrătorii Postului de Poliție 
Transporturi Simeria pentru un furt comis 
la Simeria Veche. Sergiu B., 18 ani, și 
Raul B., 17 ani, au furat 12 platelaje de 
la podul de cale ferată peste râul Strei, 
în valoare de 20 milioane de lei (V.N.)
0 Qheorghe Barbu, ministrul Muncii, So
lidarității Sociale și Familiei, a declarat 
ieri eă proiectul de modificare a Codului 
Muncii trebuie adoptat de Guvern și de
pus la Parlament în luna martie pentru 
a putea fi aprobat de legislativ până la 
1 iulie 2005. (D.l.)

Dacă s-a interzis rularea filmului in cinematograf, cred că și pentru Antena 1 ar fi trebuit să fie valabil. Am infeles scopul filmului dar singurul rezultat pe care-1 vor obține este crearea unei situații sen sibile In Transilvania. 
NlCOUE $T0W, 
Deva

■k j u am înțeles care a 
IN fost scopul difuzării acestui film din moment ce chiar în Ungaria s-a refuzat difuzarea lui. Cred că românii și maghiarii din Transilvania nu aveau nevoie de acest artificiu pentru crearea de tensiuni.
AnonimS, 
Deva

* m auzit foarte multe - discuții pe marginea acestui film destul de controversat. Din cauza programului foarte încărcat nu am avut timpul necesar pentru a putea viziona filmul. Oricum, nu cred că am pierdut mare lucru. 
Am M., 
Deva

Tiberiu Ștroia
EMAIL: tlberiu.strola©infonnmedla.roImediat ce premierul Tăriceanu a scăpat din ghearele nemilosului FMI a ieșit în fața poporului la raport. Folosindu-și accentul sobru (ăla cu care se anunță nenorocirile), al doilea om în stat ne-a explicat nouă, românilor, că a sosit momentul să strângem cureaua. De parcă până acum am trăit trai pe vătrai. Și, bine- nțeles că printre motivațiile strânsului de curea s-a aflat și povestea grelei moșteniri lăsate de pezevenghiul de Năstase. Acuma, noi, poporul, fiind așa cum scrie prin cărțile de istorie un neam răbdător, ne-am zis s-o facem și pe asta. Și tocmai pe când ne pregăteam să mai strângem curelele, ce aflăm? Că senatorii s-au plictisit de vechile mașini și au aprobat vreo 50 de miliarde de lei (din ăștia ușori) ța să le schimbe!Adică, cum ar veni vorba, chestia asta cu strânsul curelei e valabilă dar numai pentru prostime. Pentru ei „ceilalți" cureaua se strângă doai și atunci numai pentru ochlîcgfor ffîdlți.~

CongresulDeva (V.N.) - Se pare că sorocul nașterii noului Partid Popular Creștin Democrat se apropie. Acest lucru a reieșit dintr-o conferință de presă care a avut loc ieri la sediul PNȚCD Hunedoara, la care au participat lideri ai țărăniștilor hunedoreni și ai URR: Emil Danci și Paul Ciobanu.Cei doi au prezentat ultimele hotărâri ale conducerilor celor două partide legate de fuziune și constituirea noii formațiuni politice. între altele, s-a stabilit ca la 20 februarie a.c. să fie convocat Congresul de fuziune. în acest sens țărăniștii au adoptat deja o mzoluție și au constituit comisii care să pregătească unificarea. Interesant sare faptul că, deși Acțiunea Populară nu și-a exprimat intenția aderării la noua formațiune, nu mai puțin de 50 de membri ai acestui partid din capitală au trecut la țărăniști. 40 dintre aceștia au avut fUncții în partid. Deocamdată, în județ nu s-a întâmplat așa ceva. De altfel, la acest nivel „nu există nici un fel de problemă, nici o neînțelegere, legate de fuziune. Inclusiv cele legate de condițiile tehnice și formarea noii conduceri” - după cum spunea Emil Danci. în ceea ce privește URR-ul, Paul Ciobanu a precizat că la nivelul conducerii s-a aprobat in unanimitate continuarea negocierilor de fuziune, luându- se în discuție această posibilitate și cu alte formațiuni politice.
PETROȘANI
Farmacia „Ptațl”, non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacie .Remedii'. sâmbătă și du
minică, orele 9 - 13, str. Avram lan
cu, nr. 48. ©-» 612887.

DEVA
FwrffUMto firii „Remedia', non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-*211616, 224488. __
Fbtmarta „BeneMNu”, nori-stop, Str. Victoriei, nr. i. 
©-♦222380. _ __________ _______
Ftffflaeia .T»wml - Humafittas II". Str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-*211949.
HUNEDOARA

Farmacia „Energoform', non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-*717659. ■ ,, ■ ’ -
FarmaUa „Qreen Uns* non-stop, Bd. Republicii, nr. 8. 
©-*748199._______ _______
FanfibOM .Amica', str. G. Enescu, nr. 7. ©-*713045. 
ORĂȘTIE

FaiftHKle .Om”. sâmbătă, orele 8 - 20 duminică, 
orele 8 - 14. str. N. Bălcesco, nr, 7. ©-♦ 240976.
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Chestiunile dezbătute în Trianon sunt și ar fi trebuit să rămână doar de competența istoricilor. Ar fi fost mult mai bine dacă nu s-ar fi difuzat acest film pentru că, voit sau nu, creează doar disensiuni între unguri și români.
V. Alexa, 
Deva

xju aip văzut filmul 
IN dar chestiunea ma
ghiarilor fftn transilvania este destal de sensibilă și preaentarea acestui film le «cotizează. Cred că ar fi fost mult mai bine dacă nu s-ar fi difuzat ș^M Vrfonas totul la nivelul istoricilor. 
Emil Doct, 
Deva

bucătar 1
ie.

DISCO BAR SRL

DEVA

MIRPROP SRL DOROBANȚILOR, 30

Localitate 

DEVA 

orâștie 
DEVA

Meserie 
brutar

CRISTINA COMIMPEX SRL

AZtîRBERVALJN SRI

COMPLEX RIVIERA 

complex Riviera 
IORDAN CONSULTING SRL 

JMPEX DOM 8AMEX SRL

DEVA

Adresa
DEPOZITELOR, 3 A 

bâloescu, b
DECEBAL

............. MUBEȘU
■ ORlȘfÎE7” , -' ABATOR

ORĂȘTIE ABATOR

TIMIȘOARA TIMIȘOARA

PETROȘANI 1 DECEMBRIE

PASAJ PA IGU

fiA^TRANȘILVANiA 
DANIELLE COMPANY SRL 
iin iCLi e. rituetuauA coi

Denumire eodetste 
BIONATURAL ROMÂNIA SRL

bucătar *țv
i«...

bucătar

buomar ... ■
bucătar 
bucătar 

bucătar

Țț 22 decembrie, na casier

RÂNDUNICII, 6 ceaprazar-șepcar '19

i
iif: ?!1 1■■1

■ r
1

-■ StHBkei tthM Seas, aeștmcțul 
șeta&l PoSȘei fctanWului Hum- 
doara -___________ 14.00-16,00
• PMtțM MwMșiMMI rtiașml 

-Comuar-șef Dtdal Sebeș, adjvno- 
tul șefului Poliției Municipiului
Petroșani - 10.00-12.00

încredere parțialăDeva (V.N.) ■ Dintr-un sondaj de opinie efectuat de Institutul de Prevenire a Criminalității din I.G.P.R în județul Hunedoara în anul trecut rezultă că 40 la sută din subiecți sunt în mare măsură încrezători în poliție, iar 47 la sută în oarecare măsură au încredere în poliția din propria comunitate. în viața de zi cu zi, poliția este percepută ca un factor de siguranță de majoritatea mtervievaților ■ 57,3 la sută, iar peste o treime este doar într-o oarecare măsură de acord cu această afirmație.

Cabinet StomstMoDa, Or. Chiș Motel, 
Or. CrWunei AcNnoHWDona. Hune
doara, Str. A. lancu, hr. 9.
©-* 0744-556016.
Cabinet CMrwfe mwdlo-faclaU, dr. 
Zuboreot Rtohart. Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-> 717686..
Cabinet Or. BOMea Eugenis. Orăștie, 
Str. 1 Mal nr. 1 ©-* 242461.
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Directorul DSJ îl va întâlni pe președintele ANS în 20 februarie
ClPRIAN MARINUț
tMAlti ciprlan.marinut<9inforriime<ii»jo

■tehnicieni și hocheiști care susțin că actualul președinte al ANS le pretindea diverse bunuri jucătorilor, pe vremea când era antrenorul echipei naționale.Gheorghe Florian-Carmen s- a născut pe 17 februarie 1953, la București. Este absolvent al Institutului Național de Educație Fizică și Sport și a efectuat studii postuniversitare la Făcui tal ea de Drept d in cadrul Universității din București,fiind și absolvent al Colegiului Suț >r pentru Siguranța Națională. Gheorghe Florian este antrenor emerit din 1991 și maestru al sportului din 1975.Ca sportiv a fost jucător de hochei, având peste 250 de selecții în echipa națională. Gheor- ghe Florian a fos selecționerul echipei naționale de tineret a României la cinci campionate mondiale, iar al primei reprezentative Ia șase ediții ale Campto- natului Mondial. v ...

ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprtan.merinul@informmedls.,-o

aduce bani pentru sport e bună, dar rămâne de văzut cum va reuși noul președinte al ANS să

joace la echipa de club. Apreciez execuțiile de genul celei a lui Pancu, mai ales când acestea vin din partea unor jucători cu personalitate”, a menționat selecționerul. Victor Pițurcă a precizat că jucătorii tineri convocați pentru meciul cu Slovacia au șanse

Partida Astral Poșta Câlnău - Selmont Baia Mare a fost amânată, iar în meciurile disputate îi levans s-au înregistrat rezui țațele: Universitatea Timișoara Silcotub Zalău 23-37; HCF Piatra Neamț ■ Rapid CFR București 27-38; HC Oțelul Galați - Oltchim Rm. Vîlcea 24-24. în. Cil -

New York (C.M.) - Tenismanul Andre S. Oltchim Rm. Vâlcea 14 11

Deva - Noul președinte al 
Agenției Naționale pentru 
Sport, Gheorghe Florian, a 
declarat, ieri, la numirea în 
funcție, că Iși dorește să 
obțină cât mai mulți bani 
pentru sport.

Echipa națională a României a jucat neconvingător și a terminat la egalitate, 3cor 2-2, meci ul amical cu Slovacia. Golurile tricoloriloi au fost înscrise de Daniel Pancu, în minutul 40, din penalti, și Daniel Oprita, în minutul 90+1, în timp ce pentru Slovacia au marcat Vittek T5 și Karhan '44. Daniel Oprița a înscris primul său. gol pentru echipa națională a României. 
„Le-om cerut multe, din au fost realizări puține. Jucătorii trebuie să muncească mai mult la club, dai' și la echipa națională. In aceste două zile au fost însă

Deva (C.M.) - Trei meciuri 
ale primei etape a returului 
Ligii Naționale, programate 
sâmbătă, s-au disputat în de- 
vans, iar unul a fost amânat, 
pentru că Silcotub, Rapid, 
Selmont și Oltchim vor Juca, 
la sfârșitul săptămânii, în 
faza optimilor de finală a cu
pelor europene.

Larnaca - Antrenorul 
echipei naționale de fotbal a 
României, Victor Pițurcă, a 
declarat că jucătorii care au 
evoluat In medul amical cu 
Slovacia au realizat pe teren 
puține dintre lucrurile care 
li s-au cerut.

Victor PtțuRcă, 
ANTRENOR 
România.

„Planurile mele se vor orienta spre o bună colaborare cu Comitetul Olimpic Sportiv Român, Ministerul Educației și Cercetării și federațiile de specialitate, în folosul sportului românesc. Voi ajuta oriunde voi fi solicitat să o fac și voi încerca să obțin cât mai mulți bani pentru activitatea sportivă”, a declarat, Gheorghe Florian.„Nu îl cunosc personal pe noul președinte, știu doar că vine din lumea hocheiului, unde a fost mai mult timp antrenor al 
echipelor naționale. Ideea de a

pa EHF Silcotub va juca, sâmbătă, în Franța, cu HAC Havre, iar în Cupa Cupelor, Rapid va întâlni, în aceeași zi, în Turcia, formația Havelsan Ankara. în „Challenge Cup”, tot sâmbătă, Oltchim va primi, pe teren propriu, replica echipei elvețiene Spano Nottwil Handball, iar Selmont va da piept, în deplasare, cu trupa germană BSV Buxtehude. Astfel, sâmbătă, în cadrul primei etape a returului se vor mai disputa doar trei meciuri, după următorul program: HCM Roman - U. Remin Deva (ora 11.oO); Tomis Constanța - Univ. Jolidon Cluj; Cetate Deva - Rulmentul Brașov (3ra 18.00).

■
 o transpună în realitate”, afirma Constantin

Grigore, directorul DSJ Hunedoara.Grigore a precizat că îl va în- 
Constantln tâlni prima dată

Grlgore pe noul șei alsportului românesc. în 20 februarie, când la Baia Mare va avea loc o ședință a ANS ului cu toți reprezentanții direcțiilor județene de sport din țară.Gheorghe Florian a fost contestat de presă, fiind invocate diverse fapte imorale din trecutul său. Presa a relatat un incident din 1971, când Florian a fost reținut de poliție intr-un caz de viol în grup. în plus, au fost re
date declarații ale unor foști

„Le-am cerut multe, dar au realizat puține”, a declarat selecționerul echipei naționale

a SUA, cu ocazia întâlnirii cu selecționata Croației, programată în perioada 4-6 martie, în primul tur al Grupei Mondiale a competiției, au anunțat oficiali ai Federației Americane de Tenis. Agassi se va alătura jucătorilor Andy Roddick, Bob și Mike Bryan. „Am decis să joc în Cupa Davis în 2005. Căpitanul nejiicător Patrick 
McEnroe și ceilalți componenți m-au în- Curajat și vreau să le mulțumesc pentru asta”, a spus Agassi. El, a jucat pentru echipa de Cupa Davis a SUA din 1988 până în 2000, interval în care americanii au câștigat trofeul de trei ori (1990, 1992 și 1995). Câștigător a opt turnee de Grand Slam, americanul a refuzat să mai joace în Cupa Davis în 2000, pentru a se consacra carierei individuale.

0 Conducerea formației Apulum Alba lu- 
lia a luat decizia de a-i cântări pe fot 
ballști după fiecare masă în turneul pe 
care îl efectuează în Antalya. Având în 
vedere că delegația română beneficiază 
de bufet suedez, componenții statului 
tehnic îi supraveghează cu atenție pe fot
baliști. Pentru a nu pune kilograme în 
plus, ca măsură de precauție, pe jucători 
Fi așteaptă de fiecare dată, după ce se 
ospătează, „proba cântarului’. (C.M.)

0 Antrenorul echipei Oțelul Galați, Mihai 
Stoichiță, s-a arătat nemulțumit de fap
tul că a fost nevoit să renunțe la transfe
rul unor jucători străini. „Prietenii mei din 
Grecia ne găsiseră doi jucători buni, un 
slovac din echipa națională și un croat, 
jar am fost obligați să renunțăm pentru 
că Oțelul are interdicție la transferul de 
jucători străini", a spus Stoichiță. (C.M.)

1. Rapid CFR București 14 12
2. Silcotub Zalău .......M M

să evolueze în curând titulari la echipa națională. „Cei introduși în repriza a doua sunt jucători tineri, care pot îmbrăca în curând tricoul de titulari. L-am felicitat pe Daniel Niculae, păcat însă că a ratat acea ocazie din prima repriză”, a afirmat Pițurcă.

----- ------------ ----------------”"W tat și La Stelea oposeala, însă la el s-a văzut cel mai mult acest lucru”, a subliniat Pițurcă. Tehnicianul a afirmat că atacantul echipei FC Zurich, Adrian hie, se află în revenire de formă și a apreciat execuția lui Daniel Pancu, de la prmiul gol al României, marcat din penalti. „ dri ® fiie^Sâte îhtr-o prevenire de formă fizică. Important este să

Etape a 15-a, 19 februarie: ©etate Deva - Universltețea; Timișoara; 
Rulmentul Brașov - Tomis Constanța; Univ; Jslidan Cluj - Astral Poșta 

GMirita; Selmont Baia Mare - Oțelul Galați; Oltcbiffi Rm. VBcea - HBF 

Piatra Neamț; Rapid CFR București - HCM Roman; U. Remln Deva - 
Silcotub Zalău.

1. U. Remin Deva
8. Selmont Baia Mare

13
' 12

4 2 333345 IO
- 4' • 2 ..' < 323-346 IO

9. CtteteDeva J.JSL. .. 2 7 - 302-333 ' 40

10. NST Piatra Neamț 14 4 2. 8 37&414 10
li. B. Jolidon Cluj '13 4 1 8 315-350 9

12. ©țelul Galați ' 14’ », ■ 3 « ' ’8;' 815-350 ■■■' 9

13. HCM Roman 13 3 . . 0 10 334-365
14. UÎMv. Timișoara 14 0 1 13, 314- 498. 1‘
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0 Dorin»! Muntean», că
pitanul echipei naționale 
de fotbal a României, a 
declarat că meciul cu 
reprezentativa Slovaciei a 
fost un Joc reușit, chiar

dacă tricolorii au fost conduși în două 
rândurl.(MF)

0 Echipa de fotbal Farul Constanța a 
terminat la egalitate, scor 2 ? 2, partida 
amicală cu selecționata under-19 a 
Slovaciei, disputată joi, la Episkopl, în 
cadrul turneului de pregătire din Cipru. 
Golurile constănțenllor au fost marcate 
de Guriță și Lungu.(MF)
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La nunta Iul RonaldoMadrid (MF) - Șaptesprezece jucători ai echipei Real Madrid vor fi prezenți la nunt» coechipierului lor Ronaldo cu Daniela Cicareili, care va avea loc, luni, la castelul ChantUly, situat la 35 de kilometri de Paris. „Clubul Real Madrid le-a permis celor 17 jimători care și-au anunțat intenția de a asista la nunta lui Ronaldo cu Daniela Cicareili să participe la acest eveniment”, scrie cotidianul spaniol, care menționează că Ronaldo a închiriat un avion privat pentru cei 17 coechipieri ai săi, care și-au confirmat prezența la ceremonie. La eveniment vor mai fi prezenți, de asemenea, foști coechipieri de la Internaționale Milano ai fotbalistului brazilian, precum Zanetti și Adriano, patronul grupării iia'ieoe. te m- Moratti. și președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez.

Brazlllamil pune punct burlăclel.

Antrenorul Victor Pițurcă: „Le-am cerut multe, dar au realizat puține

Victor Pițurcă așteaptă mal mult de la tricolori, (Fota: EPA)

Larnaca (MF) - Antrenorul 
echipei naționale de fotbal a 
României, Victor Pițurcă, a 
declarat că jucătorii care au 
evoluat, miercuri, în meciul 
amical cu Slovacia (scor 
2 - 2), au realizat pe teren 
puține dintre lucrurile care 
li s-au cerut.„Le-am cerut multe, dar au fost realizări puține. Jucătorii trebuie să muncească mai mult la club, dar și la echipa națională. în aceste două zile au fost îhaă situații anormale, au fost jucători care au stat prin aeroporturi, alții au fost obosiți. A contat și la Stșlea oboseala, însă la el s-a văzută mai mult acest lucru", a subliniat Pițurcă. Tehnicianul a afirmat că atacantul echipei FC Zurich, Adrian Ilie, se află îtl revenire de' formă și a apreciat execuția lui Daniel Pancu, de la primul gol al României, marcat din penalti. „A-

drian Ilie este într-o revenire de fbrmă fizieft. Important este să joace la echipa de club. Apreciez execuțiile de genul celei a lui Pancu, mai ales când acestea vin din partea unor jucători cu personalitate", a menționat selecționerul. Referitor la faptul că unii jucători au fost folosiți pe

alte posturi decât cele pe care evoluează de obicei, Pițurcă aspus: „Am fost obligat să-l folosesc pe Rădoi fundaș dreapta, pentru că cei patru jucători pe care îi aveam în vedere pentru acest post au lipsit din cauza unor accidentări. Nici pe Dorinei Munteanu nu l-am folosit

jucător valoros, care mai poate ajuta echipa națională. Și Raț a evoluat neconvingător, însă el a revenit după niște probleme medicale". Pițurcă aprecizat că ' jucătorii tineri convoeați pentru meciul cu Slovacia au "șanse să evolueze în curând titulari la echipa națională. 4IV.'„(lei. Introduși în repriza a doua sunt jucători tineri, care pot îmbrăca în curând tricoul de titulari. L-am felicitat pe Daniel Niculae, păcat însă că a ratat acea ocazie din prima repriză”, a afirmat Pițurcă.Golurile României au rost înscrise de Daniel Pancu, in minutul 40, din penalti și Daniel Oprița, în minutul 90+1, în timp ce pentru Slovacia au marcat Vittek 15 și Kariwn .'44..Daniel Oprița a înscris primul său gol pentru echipa națională a României.

s seieațion»României
Meciul siâ* încheiat '
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Caz ineditHarare (MF) - O atletă din Zimbabwe, care a câștigat mai multe competiții în Africa, a fost arestată sub acuzația de uzurpare de identitate, după ce s-a descoperit că este de fapt băiat, a anunțat, miercuri, presa locală, citată de AFP. Sa- mukeliso Sithole, în vârstă de 17 ani, a fost reținută săptămâna trecută, după ce a fost denunțată de o prietenă, care a fost la rândul ei informată de o altă persoană. Potrivit publicațiilor The Herald și Chronicle, prietena sportivei a depus o plângere la poliție.

Abramovici nu candidează pentru RFUPatronul echipei Chelsea Londra îl susține pe Vitali Mutko uer, a propus, miercuri, ca Roman Abramovici să candideze pentru postul de președinte al Federației Ruse de Fotbal. „El a făcut multe pentru echipa Chelsea Londra. Are o experiență care îmi permite să spun că numirea sa va fi foarte utilă pentru noi toți”, a afirmat președintele AFL, Vladimir Bauer. Actualul președinte al federației, Viaceslav Koloskov, a anunțat, luna trecută, că își va părăsi postul pe 2 aprilie, zi în care va avea loc Adunarea Generală a forului rus. Koloskov este- președinte al Federației Ruse de Fotbal din anul 1979.

Moscova (MF) - Patronul 
clubului de fotbal Chelsea 
Londra, Roman Abramovici, 
a declarat că nu a avut ni
ciodată intenția de a candida 
pentru postul de președinte 
al Federației Ruse de Fotbal 
(RFU), a anunțat postul de 
radio Echo din Moscova.„Nu am intenționat niciodată să candidez. Sunt gata să 11 susțin pe Vitali Mutko (n.r. - fost președinte al Ligii Ruse de Fotbal) și îl voi sprijini dacă el mi-o va cere”, a spus omul de afaceri Roman Abramovici. Președintele Ligii de Fotbal Amator din Rusia (AFL), Vladimir Ba-

Amenințări la adresa;
(Foto: EPA)

Omul de afaceri intenționează să preia controlul asupra lui Manchester United
Londra M • Poliția din

Manchester a deschis o an
chetă ca urmare a amenin
țărilor la adresa omului de 
afaceri american, Malcolm 
Glazer, care intenționează să 
preia eh iul Manchester 
United, deși suporterii nu 
doresc acest lucru.Amenințările provin din partea grupului de suporteri denumii „Comitetul de Educație din Manchester” (MEC). Acestea îi vizează și pe administratorii clubului englez, care au primit o nouă ofertă a lui Glazer, după cele respinse în toamna anului

2004. MEC a anunțat recent că gărzilor sale de corp", și consi- va asigura „o primire călduroasă” întregii familii Glazer W.........................................;.........••”•••••
Poliția este la curent cu 

comentariile de pe site-ul de 
Internet, Red Issue. Vor fl 

luate măsurile necesare in feța unor astfel de amenințări iar o 
anchetă este în curs de 

desfășurare.
Comunicat al politici

•—.......... ..........—•••Wcare intenționează să viziteze Anglia, „oricare ar fi mărimea

_ . un milion de lire sterline. Mal-deră drept Colaborator orice, colmGlazer, proprietarul edhi- admlnistrator al clubului care pei de fotbal amer parecomandă acționarilor să-1 Bay Buccaneers, vândă acțiuni lui Glazer. „Politia este la curent cu comentariile de pe site-ul de Internet, Red Issue.Vor fi luate măsurile necesare în fața unor astfel de amenințări iar o anchetă este în curs da desfășurare”, se arată lut r-un comunicat al poliției. MEC a vandalizat casa și mașina avocatului clubului, Maurice nited, asociația din care fac Watkins, care i-a vândut indirect parte 20.000 de suporteri-acțlo- lui Glazer acțiuni în valoare de nari ai clubului.

moment 28 J la sută n clubul englez și încearcă de mai multe luni, fără succes, să preia controlul total. Pe âti altă parte, suporterii s-au adunat, miercuri, în parcarea stadionului Old Trafford, pentru a manifesta împotriva lui Glazer.Această manifestare a fost susținută de Shareholders U-
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L și câștigi

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

TALON DE CONCURS - 11 februarie 2005

• Decupează și completează takmul de concurs publicat VINERI în ziar.
• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și 
luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.
• Pofi să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, Deva
• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc marți, 15 februarie 2005, la sediul redacției 
Cuvântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fl publicate în paginile ediției de miercuri, 16 februarie a.c.

IMMMdl
T<*N* mirtl

Mante attlMte*,

Nume . 
Prenume 
td-esa

Telefon

anga,jazft: agenți publicitari. 
Salariu atractiv. G inț . bun or- 
ganizator1, disponibilitate la pro
gram prelungit, experiență In 
domeniu.

CV-urile sa transmit la e-mail:

CmleTV

ESTE GRATUIT, COLOR, PLIN DE INFORMAȚII... ESTE JURNAL TV

[fanțomas *SI

50% Reducere Economisește cu Cuvântul liber! 
Abonează te acum

1.923lei

CUM TE ABONEZI?
• Decupează și completează talonul.
• Achită prin tiandat oștal sau direct la sediu' -edacție suma 
pentru a o tiamentul Ies, trecând următoarea adres: SC Inform 
Media SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 82 Decembrie nr. 37A, 
cod 330166.'
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
mite cupo il din ziar completat cu datele tale, Ia aceeași adresă 
pentru a intra în concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau îl poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de, ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi.
• Pentru mai multe .letalii, sunați la 211275.

Reducerea de 50% este valabilă la abonamente de luni până sâmbătă,, la nrțțul ilnic al ziarului.
GRATUIT, în fiecare vineri primești 

JURNAL TV - eel mai com
plet supliment de televiziune. j!JURHAI

Prenumele

CUVÂ
Numele

LocalitateaTelefon (optional)

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

CUVAHjyL i
I
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CONTACT

PARTENER
Zapp

m MKjti reAsVAtWH srrwiauc

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

SC TELSERVICE SRL
ANGAJEAZĂ

ELECTRON/ST PENTRU SERVICE GSM

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

JIME / 10

din Hunedoara 
ANGAJEAZĂ

căra VĂ OFERĂ:
-Rețele de apă ți canalizare.
-Instalații Interioare de gaze naturale. ' 
-Rețele de srmofi irc
-Montare/instalare, PIF fi service, VTP pentru centrale termice. 
-Revizii fi spălări chimice te centrate termice.
-Instalații sanitare ți de încălzire centrală.
-Instalații de ventilare fi climatizare. 

Oferim garanție fi calltatel 
Deva, str. I. Manlu, bl. A, sc. E, parter. 
Tel. 0254/220020, 0723-185302.

prin

&C.LC&H.

ancajeazA
1. INGINERI MECANICI - cod IM
cerințe: - studii superioare de preferință în domeniul auto

- posesor permis conducere B,C,E
2. MECANICI AUTO - cod MA
cerințe: -experiență în reparații camioane
3. MAGAZINERI - cod MP
eerlnte: -experiență în gestionare stocuri, cunoștințe operare 
PC
4. TINICHIGIU AUTO - cod TA
cerințe: experiență în domeniu minimum 5 ani
5. SPĂLĂTOR AUTO - cod SA

JJCTATIE DE MASĂ LEMNOASĂ' 
producția anului 2005

racpai Silvica Ona, str. Mihai Viteazul nr.10. in data <la

Mil HP ATI. AH y«te
Anga|eaxă pentru dtatributtonil său regional 
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONĂ (COD DVZ)

/ sabat MlatW nwttvaat. telefon fl laafM Sa MM

OFERTA CONNEX

P___ r ■> 1.1 w

i CONMEX

Avem cea mai ^7 ofertă!

A J

■ • ttetaia coimMMI BUJT/vT ' Ț i•’ • ■ ■ . >’ “ ■»— r y.-
a,

-VAR O.TOOW/sac
-PLĂOI AZBOCIMENT * ,7>
-PLĂOI AQUALINE 29S.00PM/buc.
■OȚEL BETON (F16; F18; FI10) , 21.000iel/kg
-CARĂMIDĂPUHĂ ț'MtAWMc

-VESTE REFLECTORIZANTE 2B0.000iel/buc.

mailto:contactplus@zappmobile.ro
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Felicitări (67)
• cu ocazia zilei de naștere H dorim nașei 
noastre Clobanu Cornelia un sincer șl călduros 
„La mutți ani". FamUt* Marian Adrian.

2 camere bdurdălu.^, 
mMdat contorlzat centrală twmfcă, balcrt 
lAsAl etaj Intermediar, preț S3, mii lai, 

negbcirtIL Tel. 0727/841218.
• aparttoMrt 2 camere cu mobilă nmura^u 
jos, Al. Armatei, preț 680 milioane IM, negociabil 
TeL 224182,0723/499284.
• rtnrttoMHt 2 camere Gojdtt parter; balcon 
închis, contorlzat apă gaz, acoperit cu trtH, 
preț 900 milioane lei, ocupabfl Imediat TeL 
2279446.
• apartament 2 camere parter, modificat din 3 
camere, zona piață centrată termică ușă 
metalică gresie, faianță Hvlng, 33J00 euro, 
negociabil. Tel. 074V63K78,224441
• apartament 2 camere, zonă ultracentrală 
contorlzat parchet prețȘWmWoane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/666447.
• apartament 2 amare, Ddul 12 Decwnb 
etfe^1, contorlzat âpă-Mț ușâmetalkl parchet 
lamelar, gresie, ftințfcpreț750mlltoanelei.TeL 

0721/815781.
• apartament 2 camere, decomandat to Hune
doara, lavrtll, centrală preț 22300 euro, Mp» 
clabll. Tel. 0721/854853.
• apartament 2 camere, decomandat to Ifane- 
doara, preț negociabil, la vedere. M 
0721/854953.
• apartanart2amere,decamMtttNifftî 
apometre, balcon, b-dul Decebal, etaj tatteme- 
danj»re^950 milioane lei, nepocirtIL Tel.

• ingM apartament 2 camere decomandat 
Deva, zone Zamflrescu, etaj Intermediar, baton, 
st 54 mp, preț 960 mi lloane lei. Tel. 0726/710903.

• laoant amtotamari 2 camere, centrală 
parchet gresie, faianță, etaj 1, zona Seifei ta 
stradă preț 550 milioane lei, negociabil. M 
0727/066092.

• urptott wartameri, î.camere decomandate, 
contorlzat balcon, ta 54 mp, parchet gresie,

98 mloane

Vând case de vacanța (15)

■ data di vacantă construcție 2002, D+P+E, 
âtațiune' montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băl, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004. Tel, 0723/320995.
• tind cert de vacanță P + 1, Tn stațiunea 
Geoagiu-Băl. Tel 0254/241044 după ora li

• iMrte Mrgțta garsonraa 2 camere, cartier 
Datffeștfal .2, deewnandail, parchet bale, 
gresie, fidan&wg530 mIHowe lei, negociabil.

• tl mp, Dea, renovată apometre, 
oaz 2 tbcurt. repartitoare, 500 milioane lei. Tel. 
SS12.
• vând tancriM complet mobilată șl utilată, 
uși metalică, temopant. «M1. preț 15900 euro, 
n«oclrtH.Tel.07«/a07M. ‘
• vând gareadatâ Deva, D ■•'anți, deco
mandată, etaj 1, preț 610 milioane fel. Tel. 
0722/693683
■ riad (amatori Odriui compusă dm 2 
cărare, Mșt bale, centortot apă, gat căldură 
gr^"frttoță preț 650 milioane lei. Tel.

Decese (75)

Familia Îndurerată anunță decesul celui care a fost
soț, tată și bunic. Trupul neînsuflețit se află depus la locuința din str. Elena Vâcărescu, nr. 13, Deva. înmormântarea va avea loc sâmbătă, 12 februarie, ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească.Soția Grațlana, fiii Mlhaela și Mircea, nora Cornelia, ginerele Ștefan ei nepoatele Glanina, Ioana ei Ileana.

• tra MMM 1500 mp, ft 25 m, lângă 
Fabrica de Mătase, preț 31 euro/mp, Tel. 218306, 
0745/096675. ,
• teren MtwSta, la șosea, Hunedoara, apă, 
ga amtAupretață plană preț6euro/mp. Tel.

• vând U parcele wen a 500 mp. zona
la tel. 211124,

• vând IM mn te I m ft, situat în zona 
Vulcan Deva. Tel, 0722 744403.
evM IMMhnp teren. lângă cabana Bejan, 

llorTT,ltor veeh*

• vând 4 ha teren, In Deva, pentru construcție 
case, vedere panoramică Tel. 0722/744403.
• vâddlBmpftren, în Deva, pentru construcție 
cart, 20 m fs, preț 15 euro/mp. Tel. 0788/313702.
• MM KM2500n® teren Intravilan la 
câpntaOMitKMIitMrtă gaz, curent 
preț U euro/mp. negodabH. Tel 0254/222176.

pios omagiu cuscrului nostru
NICOLAE ALEXEdin partea familiei Cismaș Cornel și Ana.

Comemorări (76)

r^AkCu adâncă și nesfârșită durere anunțăm că In 13 
j | februarie a.c. se împlinesc 4 ani de când a plecat de 
Ui lângă noi

BĂICAN IOSIFdin Hârțâgani. Odibnă veșnici.

H Familia anunță cu aceeași durere în suflet că, în flata | de 16 februarie a.c., se împlinesc 7 ani de la decesul
LI celei care a fost o bună soție, mamă și soră,

av. TTBENSCHI EMILIAParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 12 februarie, ora 13, la Biserica Ortodoxă „Sf. Vasile”, din cimitirul de pe str. M. Eminescu, Deva,
Nu te vom uita niciodată.

• aparimuMt I camere contort»! apă și gaz, 
bloc de cArikmidA, mim la bale, 

+ ■ - meț 750 mmâîne L Tel,

• apartMNrt l camere zonă ultracentrală, 
amenajat parchet contorlzat. gresie • te* 
preț 29300 eurp.Tel.07Z7/TOC923.

4 camere, dwnătădri, liber, 
ultracentra nr feh Creangă «a| 2. Tel. 
0723/197413,21906'

• MM Veto» 340, af 1907, 2*1 uși, motor 
Renault 1721 cmc, stare perfectă de funcționare, 
preț 66 milioane lei. Tel. 225587.0722/794788

» cumeârtra 800 -1000 mp l 
iei.8ffimwM,sw»m 

o tarei construcție casă de yacanțâ
PrtSmBHfk ofer 50 mfflbtrt lei. Tel.
OteAOTg. . l

Vând sp.iiif i a ■ (25)
wafto O+P+1. 65 mp pe etaj. apt.

canalizare, trifazic. In Simwta. Tel. 220M&

• ort MM' de tochW 

eura.TM2M28«. .
ii ta Deva, ultracentral 
de btou.au orritâri wrtW.

■«atari 10215 M<g, n>.4>e 
noi, acumulați , preț 89 milioane lei nego
ciabil. TeL 0726/78274,

Utilaje, unelte, industriale șt 
agricole (40)

ii E Tel 02537212627,

• vând antenă parabolici digitală, pantofi șl 
bocanci din piele, uși șl ferestre, țuică, cazan 
fabricat rachiu, termostat mecanic centrală 
termică Junkers. Tel. 236176.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Familia anunță cu durene în suflet că se împlinesc 4 ani de la trecerea în neființă a celui care a fost
BĂICAN IOSIFun bun fiu, soț, tată și frate.
Te vom păstra mereu în 

sufletele 
noastre îndurerate.

• vând Fente) II. 400 MHZ. 128 RAM, HDD. 41». 
modem, tastatură, mouse; boxe și monitor, preț- 
3 milioane lei. Tel. 0744/277312.

• casă 3 camere, bucătărie âmară pivniță, 
cameră la subsol, țșrte, grădînâ. tonte uHltftK, 

, Simeria, Str. Fabrică, prețîlmid. lei, negodablL 
Ajel. 0268/414799.

• cari 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 

2000 mp-posibilitate racordare la gaz, în 

comuna Șoimuș, Str. BohottubL Preț Infor

mativ 1250900900 lei Relații la tel 

0723/631756,0786/191774.

închiriere garsonieră Deva, 
complet fflMată, 70 ewo/lună TeL 
0721/D653&
• «ferpenn Închiriere gaisonlaă, zona gfei, 
mobilată st udiată, pe termen lung, preț 80 
euro/lună Tel 0740/232043.
• «fer spre închiriere spațiu comercial 320 mp, 
ideal perittu sediu firma sau magazin en-gross, 
are dotările necesare. Tel.0724/306152

‘?nSo8B^

• «Md rtâaatat,ghHotlne, prese hidraulice,., 
fetltaate mecMrt mașlrt pentru todreptat- 
MtamHfeott flerMn, ®St etrierf, mașină 
roMttafeă maș ' stanțat-perforat tablă Tei.

• rtri «ânrtonton cu macara 8 + 5 tone, neîn
matriculat preț negociabil. Tel. vmnwn.
• MM MÂi tehnologică pentru fabricarea 

proftelor M riotoa, figlâ dto tablă tablă 
Mutată («verapprflfe aparate de sudură în
• mâto TetOTSSSUMiO.
• vând martnă de ciantat cartofi pe 4 rânduri, 5 
milioane Ir. și vibropresă pentru făcut bolțari, 
23 milioane le infom-iw <j/ >212.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• MM ștafete ..Carmen" înrămat dimensiuni
30 x 20 cm (fără ramă), preț un milion lei, nego
ciabil Tel.228748.

• vând «arate ultrasonics împotriva șoarecilor, 
șobolanilor, suprafață de acoperire 70 ■ 1200 mp,

; pentru locuințe, spații comerciale, depozite, 
brutării pivnițe, garanție un an. Tel, 0724/410910.
• vM MM de-prune foarte bună Lăpugiu de
Sus șl porumb știuieți 4000 kg, Ford Scorpio, 
fabricație 1988 angajez tractorist cu experiență 
TeL 0724/523833. .

• Farmacia SeniHu, str. Piața Victoriei, nr.
1, Deva, vizavi de hotel Sarmis, program 
non stop. Tel. 222380.

imobiie schimb (30)
Piese, accesorii (42)

Eieclrocasmt'e t56) Pierderi (62)

• efectuez transport marfă, local și interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută și. cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.
• execut mobtar ia comandă, bucătării, dormi
toare, birouri, camere de tineret Tel. ” 3459.

• vând Mtâte Arctic 2<w I, preț negociabil. Tel. 
0721/639863.
• vând feri frigorifică 4 sertare, stare de 
funcționare, preț2m0foanefei.Tel. 219421.
• vând k* frftorifică, 5 sertare, prețsmifoane 
lei, «dgociacil. stare bună de funcționare. Tel. ; 
22790*

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

In Nădăștia de Jos (Călan), 4 camere, 
lL.lrie.bai< tajd, fântână curte, preț nego
ciam Tel. 0726/064489,730468.

• cază mere central sau schimb cu apartament 
2 - 3 camere central, plus diferența, Deva, Relații 
latei. 0254/215795.

• casâ nouț bea, 2 camere, bucătărie, baie, 
centrală termică, fundație extindere și teren 
1350 mp. Cumpăr apartament - garsonieră Deva 
■ Simeria,0743/281271.

• cază zonă ultracentrală, ideală pentru sediu 
societate comercială mare, fs 16 m, suprafață 
teren 1.700 mp. Tel. 0727/007253,216003.

• teren intravâan pentru construcție casă in 
șoimuș, 1200 mp, fs 12 m. facilități gaz, curent la 
poartă. Tel. 220269,0746/029058.

• vând ori mare, cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă, curent, telefon, în 
comuna Ciugud • Alba. Relații la teL,221328.

• vând cază, 4 camere decomandate, 2 băi, 
bucătărie, teren 600 mp, ultracentral, complet 
renovată în 2004, Deva, str. Eminescu, nr. a. 
Relații la adresă.
• vând vKL 2 nivele, în Deva, scară interioară, 4 
camere + living, 2 tal, bucătărie; teren 3300 mp; 
totul nou. Tel. 0722/564004.

Auto romanești (3<

• vând Dada 1310 albă, af 1998,27900 km, unic 
proprietar, preț 86 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/698136,0254/217149.
• vând Dada 1310 CL break, gri metalizat, af 
1998,23.000 km, FTP 2006, unic proprietar, preț 85 
milioane tec Tei. 210920.

• vM oaate de piele noi, pentru mașini de 
cusut casnice. Tel. 224182,0723/499284
• rindmrisr 13 benzină complet cu cutie 51 
de Fdrd Escort preț 150 euro. Tel. 0722/526988.
• vând ptaM de schimb pentru mașină de cusut 
motor elecbic. talpă, graifere, cuțite, penhu 
Triploc, nou, monofezlc. Tel. 217543.

• vând indtnsnr pentru încărcat acumulator, 
bocanci de schi căptușiți, bărbătești, nr. 42, 
prețuri negociabile. Tel. ’1305;

• acvarii la comandă, decorez și utilez, 
anlmăluțe după preferințe. Tel. 0742/270036.
• ana* tapfe praf Bebelac. Tel 0745/647664. 
•danei câine Metis pechinez, vârsta cca 2 ani, 
foarte afectuos și educat Tel 228431.
■ vând ttn si otavă de grădină; Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând nucul de 8 săptămâni. Informații tel. 
0726/457625.

• pierde jermt asigurări sănătate pe numele 
Dogaru Elena Se declară nul.
• pferint carat asigurări sănătate pe numele 
Gașpar Maria Roberta din Hațeg. Se declară nul.
• plerita cariMffiasigurări sănătate pe numele 
Gașpar Otilia o m Hațeg. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pehumele 
Hăncilă Nicolae. Se declară nul.
• ptețdai carnet asigurări sănătate pe numele 
Hăncilă Nicolae. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tetileanu Iulian din Hațeg. Se declară nul.
• ptardut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vidițehi Niculae. Se declară nul.

Solicitări locuri de muncă
(73)

• absolvent 2004, facultatea efe inginerie, 
cunoștințe operare PC, permis conducere cat B, 
doresc angajare. Tel. 0742/270036.

Oferte locuri de muncă (74)

Auto străine (37)

O vând Espere IS DOHC, af 1996, abs/ac, full 
electric, alarmă, 65.000 km, preț 4300 euro. Tel 
0723/080903.

____ ,___ Zapka Sohn Wien Jahare 1842, cu 
coadă, corzi încrucișate, placă bronz, stare 
impecabilă Relații tei 0744/389956,611145 după 
ora 20.

Audi*o-video. a ntene si
insta lati: itpl it (49)

Apeluri ț65)

■ SC Agromec SA Mînerău convoacă adunarea 
generală , ordinară a acționarilor în data de 
2.03.2005, ora 10, la sediul societății din Minerău.

• (tonă Importatoare de cafea espresso italiană 
caută distribuitor zonal pentru colaborare. 
Informații la tel. 0724/192327.
o Smart Tech 2000 Deva angajează programa
tori web Cu solide cunoștințe de oop și web 
designed. CV la job@smartfecn2000.com sau fax 

0254/223121.

definitivă cu laser cu

• sodetatoa comercială Alexandru Import 
Export SRL Deva, distribuitor autorizat 
pentru județul Hunedoara al produselor 
Intesa, Mallzia, Fax, Footmark, etc, anga- 
jează fflențl comerciali. CV prin fax 

W3 sa

• rind Urate BercCKIass COI 220,140 
cp. culoare argintie, full-opttons, navigație, 
stare deosebită. Tel 0722/258116.

vmde antene de 
satelit digitale tocepând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea șl deplasarea incluse în preț. 
Informații 0723/481776 sau 0745/840474,

lumină Intens pulsată, îndepărtare riduri, . 
cu toxină botulinlcă, umplere riduri și buze 
cu acid hialuronic. Tel. 0742/963008.

• fehricâ * e de fursecuri din 
București caută distribuitori pentru județul 
Hunedoara Alba, Sibiu Tel. 0724/192327.

construcție nouă P + M. Tel.
215487.

• rW Volswngen Passat, L9 TDI, 130 cp, 
af 2002,culoare argintie, full-sptions, stare 
deosebită. Tel. 0722/258116.

• amenajări Interioare, montaj faianță, gresie, 
marmură parchet laminat riglps, rașchetat 
parchet, zugrăveli, șape, tencuieli Tel. 
0724/410910.
• efectuez tramport mărfii Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.

• SC Daniele Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu, în vederea realizării 
produselor tricotam și croșetate. Relații tei. 
206094, int 25.

I Espero 18, af 1995. Tel. 0723/395034. 
d Opel Astra, orice model, pe benzină sau 

i,af 2001 -2004. Tel. 0742/214971.
•vând Vahto 340, af 1987,2 +1 uși, motor 

Renault 1721 cmc, stare pwfStă de funrtonare, 
preț 65 milioane lei. Tel. 225587,0722/794788

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău aă fie remarcat, 
încearcă variantele speciale centra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

b Ordln«a<tzfc
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3. Atama uM Mira 1 Centralul Teritorial, care si
fad parte din CMnhla de etici ți dhdpNni ANEVAR.

4. hwimw orpanizânricM 
statistici a efectuMI celor 16 ore do progitlre 
buram nonMor ANEVAR (prin art.13, IHc) din

FATUTOL OHMUL
fi. Lansare de cartei .Enduaroa ProprletițHor Imobiliare” 

ediția a doua Canedtanitofil
7. Programul do Asigurare Profesionali pentru omri MOB.,
8. Diverse.

EVIDENTIAZÂ-TE:
SIMPLU
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• ehlovcuJ d» ilar» de tang» 
Comthn;
• chioecul d» dar» din uațla 
de autobui Orltont- Micro 16;
• ehlopcul de ilare do Ungi 
Galeriile de Artă Forme,
• chioecul de ilare do Ungă 
Alimentara Dacia;
• chioecul de Ilare Intersecția 
Zamflraccu - B-dul Decebal.

btou.au
mailto:job@smartfecn2000.com


vineri, 11 februarie 2005
0 Leu de Aur onorific. Regizorul și dese
natorul japonez Hayao Miyazaki va primi 
Leul de Aur onorific pentru întreaga cari
eră la Festivalul de Film de la Veneția.
0 Inedit. Un episcop catolic a provocat 
controverse în Brazilia pentru că a de
filat alături de o școală de samba la car
navalul de la Sao Paulo.

Câștigători la Brtt Awards
Londra (C.B.) - Trupa ame

ricană Scissor Sisters a fost 
vedeta de miercuri la Brit 
Awards, cucerind trei pre
mii, în timp ce rockerii sco
țieni Franz Ferdinand, trupa 
britanică Keane și Jasș Sto
ne au luat câte două premii.Newyorkezii de la Scissor Sisters au luat laurii categoriei internaționale a premiilor Marii Britanii, câștigători selectați prin votul a peste 1.000 persoane ce lucrează în industria muzicală, inclusiv reprezentanți ai caselor de discuri, reprezentanți ai presei, producători, DJ și promotori. Ei au câștigat premiile pentru debut ca grup și prezență, cât și pe cel pentru cel mai bun album, care a fost în topiri vânzărilor din Mafea Britanie anul trecut.Franz Ferdinand a cucerit premiile la Categoriile britanice pentru cel mai bun grup și cea
Au primit Camera de Aur

București (MF) - Actrița 
de origine români Alexan
dra Maria Lara a primit pre
miul Camera de Aur pentru 
cea mai bună actriță intr-un 
film german, decernat de
ghidul TV Horzu, scrie coti-
diantll Berliner Morgenpost.

Doar cu lenjeria potrivită
Londra (MF) - Kate Winslet a declarat că pentru „a intra” in pielea personajului pe care îl are de interpretat trebuie să poarte lenjeria potrivită, scrie revista Female First.Actrița, nominalizată la Oscar pentru rolul ei din „Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, spune că are nevoi speciale pentru a lucra. „încep cu sutienul. Dacă sutienul este în regulă, restul se aranjează de la sine”, a declarat actrița.

Alexandre Maria Lara, care a fost premiată pentru rolul in- te

Vor cânta la Oscaruri
Los Angeles (MF) - Beyonce și Minnie Driver sunt invitate să cânte la ceremonia de anul acesta a Oscarurilor.Beyonce va interpreta în duet cu Josh Groban melodia „Believe”, de pe coloana sonoră a filmului „The Polar Express”. „Believe” este nominalizată la categoria cea mai bună temă muzicală. Actrița Minnie Driver va cânta o altă melodie nominalizată, „Learn To Be Lonely”. Trupa Counting Crows va cânta „Accidently in Love” de pe coloana sonoră a filmului de animatie „Shrek 2".

21 de filme se-ntrec la Berlinală
Festivalul ne Film de la Berlin, primul mare f i-a deschis porțile ieri

Berlin (MF) - Staruri pre
cum Keanu Reeves, Glenn 
Close, Gdrard Depardieu și 
Catherine Deneuve vor păși 
pe covorul roșu al Festivalu
lui de Film de la Berlin, 
care a început ieri.Un număr de 21 de filme vor concura pentru prestigioasele premii puse în joc de Berlinală, primul mare festival de film al anului. Competiția nu este totul, însă. In total 350 de filme urmând să fie proiectate în perioada 10-20 februarie în cadrul celor șase secțiuni: Competiție, Panorama Special, Forumul internațional al filmului tânăr, Film pentru copii, Perspective asupra filmului german și Retrospectivă.Secțiunea Panorama special va fi deschisă astăzi de cel de-al treilea lung-metraj al regizorului de origine română Radu Mi-

Cel mai bătrân stejar
Versailles (MF) - Stejarul Mariei-An- toaneta, cel mai bătrân dintre copacii din parcul castelului Versailles, plantat cu 324 de ani in iarnă, a fost tăiat miercuri.Copacul a fost grav afectat de canicula din vara anului 2003. înalt de 35 de metri, cu o circumferință a trunchiului de 5,5 metri, stejarul plantat în 1681 a fost unul dintre puținii arbori din parc care au supraviețuit regenerării ordonate de Ludovic al XVI-lea în 1776.Plantat în apropiere de Aleea Reginei, stejarul a fost botezat așa pedtru că era preferatul reginei Maria-Antoaneta.Stejarul va fi înlocuit în martie cu un Quercus Robur, specie reputată pentru rezistența sa, care va fi plaptat în același loc-

Școala de samba Beija*Flor e campioană

Școala Beija-Flor, la a cărei paradă au participat 4.300 de persoane, nu a renunțat la o re-
PISEARA AM 
Întâlnire.

$ '■ B. |«-Flo» (Foto: EPA) j

Rio de Janeiro (MF) - 
Școala de samba Beija-Flor, 
care a avut anul acesta un 
program pe tema misiunilor 
iezuite din Brazilia, a fost 
aleasă miercuri campioana 
Carnavalului de la Rio de 
Janeiro pentru a treia oară.

cw*8B

Scissor Sistersmai bună performanță rock. Keane a luat la cateogoria premiilor britanice pentru debut și cel mai bun album britanic pentru „Hopes and Fears”. Stone a învins favorita, pe Jamelia, la cel mai buh artist solo britanic.Eminem a fost numit cel mai bun artist solo, Gwen Ștefani câștigând la categoria feminină. Piesa lui Robbie Williams, „Angels”, a câștigat concursul de popularitate pentru cea mai preferată piesă din ultimii 25 de ani.
declarat că este mândră să aibăun, asemenea succes, ca româncă în Germania.Alexandra, noua vedetă a cinematografiei germane, a părăsit România împreună cu familia pe când avea doar cinci ani. Eadevenit celebră eu rolul secretarei lui Hitler în filmul „Căderea”, nominalizat și la Oscarul pentru cel mai bun film străin. Ea va juca alături de tatii! ei, actorul Valentin Plătăreanu, in coproducția europeană „Offset”, a cărei turnare a început de curând la București.în cadrul ceremoniei au mai fost premiați Gojdie. 'MB și Jerry Dewis pentru întreaga carieră, Briuce Willis la categoria film international, Tina Turner și Bryan Adams la categoria pop internațional. Dustin Hoffman, care a apărut într-o reclamă pentru Audi, a pșmit și el un premiu 
Camera de Aur pentru cel mai bun actor dintr-un spot publicitar.

Berilnala a încăput lerf.hăileanu. „Va, vis et deviens” este o co-producție Franța-Israel, care spune povestea reală a u- nor refugiați etiopieni care iau 
prezentare a unui Isus însângerat purtând o coroană de spini, în ciuda cererilor reprezentanților Bisericii, șocați de imagine.Școala Unidos da Tijuca, a cărei prezentare a avut ca temă lumea imaginară, de la vrăjitorul din Oz la castelul lui Dracula, a ocupat locul doi. Pe poziția a treia s-a clasat școala Grande Rio, care a ales ca temă hrănirea corpului și spiritului.
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drumul Sudanului la mijlocul anilor '80.Franța este deosebit de binereprezentată anul acesta, cu nu KHayelitsha”.
Grade Rio a fost susținută de multinaționala Nestle, care a sponsorizat prezentarea acesteia cu 750.000 de euro.Juriul care stabilește clasamentul se pronunță asupra a zece criterii, printre care muzf- . ■ ca, special compusă pentru a susține tema aleasă, costumele, percuția, originalitatea temei, evoluția dansatorilor și coeziunea ansamblului.

mai puțin de cinci filme selec-' tate în competiția oficială: „Les temps qui changent”, cu Gerar Depardieu și Catherine Deneuv13^ i „Man to man”, „Le promeneu.. du Champ de Mars", „Les mots Bleus” și „De batire mon coeur s'est arrete” de Jacques Audiard.Statele Unite au patru filme îh competiție: „The Lift» Aquatic with Steve Zissou”, „Sometimes hj April”, „Thumbsucker” și „In good company".Germania este reprezentată de trei fihne, ca și Asia, care va avea ca ambasadori „Peacock”
I”,

„The Wayward Cloud”(China), (Taiwan/China/Franța) și „The Hidden, Blade” (Japonia),. Marea Britanie propune „Asylum”, Italia este reprezentată de „Provincia Meccanica”, iar Rusia a trimis „Soleil”. în fine, continentul african va fi reprezentat. in competiție de „Carmen in


