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Primari necinstiți cer mila
Prefectul județului, Cristian Vladu, promite

Cil**

Vremea se menține închisă, pe alocuri 
se vor semnala ninsori slabe.

Petroșani (M.S.) - Pilotai 
elicopterului care s-a 
prăbușit in zona Polatiște, 
din Masivul Parâng, susține 
c& aparatul de zbor a avut o 
defecțiune la iote

aparatul s-a prăbușit la aproxi
mativ 1100 de metri altitudine, 
într-o zonă foarte greu accesi
bilă. Pilotul Valeria Coadă s-a 
arătat nemulțumit de faptul că 
au fost avansate ipoteze conform 
cărora accidentul aviatic ar fi 
avut loc din cauză con-dițiilor 
meteo. El a explicat că nici un 
pilot experimentat nu acceptă să 
zboare în munți, pe timp de 
ceață. Starea de sănătate a eelor 
două persoane care au fost 
rănite în accident, medicii ăU 
apreciat-o ca „stabilă”. Tehni-

încnisoare pentru ilegalitățile la... Legea 18

-
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dimineața la prânz seara

cianul silvic teodor Mustață și 
pilotul Valeria Coadă vor măi 
rămăne sub supravegherea 
medicilor. Ei au fost vizitați în 
spital de ministrul agriculturii, 
Gheorghe Flutur. Cei doi răniți 
vor fi audiați astăzi de pro
curorul loan Nicodim, de la 
Parchetul Tribunalului Județean 
Hunedoara și de reprezentanții 
ITM. Conform declarațiilor 
Ilenei Bouea, Șefa filialei 
Petroșani a ITM, prăbușirea eli
copterului este considerată ac
cident de muici 'p.3

S JQpMMHmiABaM națională, FC CIP De- 
mr,* va susține, azi, de la ora 19.00, căi 
mai dificil examen al returului de cam- 
-*ionat, urmând să întâlnească, în de 

..~msare, pe Energoconstrucția Craiova. 
ȚC.M.)/p.7

Elicopterul avea o defecțiune la motor
Pilotul aparatului declară că nu ar fi zburat, pe ceață, în munți

•X

Minerii au un nou președinte
Petroșani (M.S.) - Liga Sindi

catelor Miniere Valea Jiului 
(LSMVJ) are un nou președinte, 
după ce Congresul anual al or
ganizației, .desfășurat ieri la 
Petroșani, l-a ales In funcție pe 
inginerul Zoltan Lakatos. Noul 
președinte al Ligii a declarat, că 
In activitatea pe care o va 
desfășura, un rol prioritar îl vor 
avea asigurarea condițiilor de 
lucru în subteran și a materi
alelor necesare pentru buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție. Lakatos este și liderul 
sindicatului de la Exploatarea 
Minieră Uricani. Congresul

LSMVJ survine Ia o lună după 
ce fostul președinte ăl Ligii, 
Vaslle Ioan Savu, și-a prezentat 
demisia din funcție pe motive de 
sănătate. Cei peste 300 de dele
gați la Congres au aprobat 
demisia fostului președinte, pre
cum și un raport de activitate ăl 
acestuia. în ceea ce privește 
funcția de președinte executiv al 
Ligii, ocupantul acesteia va fi 
desemnat de Consiliul de Coor
donare al organizației sindicale, 
în prezent, postul este ocupat de 
Aurel Titel. în cadrul Congre
sului au mai fost aleși 3 vi
cepreședinți ai LSMVJ.
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0 Falsă alertă. Un avion Boeing 737 al 
companiei elene Olympic Airlines a fost 
reținut timp de patru ore, sâmbătă, pe 
aeroportul internațional din Atena, ca ur
mare a unei alerte cu bombă, care s-a 
dovedit ulterior falsă, a declarat purtăto
rul de cuvânt al companiei. Autoritățile 
competente au controlat aeronava, dar 
nu au descoperit nimic suspect.

Securitate sporită la Bruxelles
Președintele american, George W. Bush, urma să sosească aseară în capitala belgiană

0 Răpire revendicată. O grupare islamis- 
tă armată necunoscută până în prezent, 
Jaish al-Mujahidin (Armata combatanți
lor), a revendicat răpirea a doi «ziariști 
indonezieni dați dispăruți în Irak, a rela
tat postul Al-Jazeera, care a arătat sec
vențe cu ostaticii. Gruparea „cere Guver
nului indonezian să precizeze misiunea 
celor doi ziariști' în Irak.

Bruxelles (MF) - Orașul 
Bruxelles va fi plasat sub 
control strict pentru asigu
rarea securității cu ocazia 
vizitei lui George W. Bush, 
care va culmina, marți, cu o 
dublă reuniune la vârf între 
președintele american și 
șefii de stat șl de guvern din 
țările NATO și UE, relatează 
AFP.

pra dispozitivului ce va fi insti
tuit.

în fortăreață

Chițlnâul cere sprijin ONU
Chlșlnău (MF) - Republica Moldova a 

cerut, recent, sprijinul Națiunilor Unite 
pentru soluționarea conflictului transnis- 
trean, informează BASA-press.

Demersuri în acest sens au fost făcute, 
la New York, de adjunctul ministrului 
moldovean de Externe, Eugenia Chistru- 
gă. Ea a discutat cu președintele Adunării 
Generale a ONU, Jean Ping, și cu asisten
tul secretarului general pentru probleme 
politice, Danilo Turk.

Ministerul Afacerilor Externe al Repu
blicii Moldova a menționat, într-un comu
nicat oficial, că in cadrul întrevederii păr
țile au examinat rolul ONU în menținerea 
păcii și securității, prevenirea și soluțio
narea conflictelor, reconstrucția post-con
flict. Oficialul de la Chișinău a atras aten
ția mai ales asupra pericolului reprezen
tat de izolarea poHtEcă și de conflictele la
tente.

Ea a solicitat implicarea mai activă a 
Departamentului Politic al ONU to proce
sul de identificare a modalităților de solu
ționare a conflictului din raioanele de est 
ale Republicii Moldova, cu utilizarea me
canismelor de cooperare cu organizațiile 
regionale relevante, inclusiv OSCE.

Delegația moldovenească a participat, 
în perioada 8-11 februarie 2005, la reuniu
nea Comisiei ONU pentru Dezvoltare So
cială, din care RepUblica Moldova face 
parte pentru o perioadă de patru ani 
(2005-2008).

Autoritățile belgiene, care și- 
au intensificat în ultimele zile 
reuniunile cu serviciile de se
curitate americane și cu cele ale 
instituțiilor europene și NATO 
pe care le va vizita președintele 
american, se feresc, după cum 
este obiceiul, să dea detalii asu-

Președintele american, aștep
tat aseară la Bruxelles, va ră
mâne până miercuri la reședința 
ambasadorului american aflată 
la câteva sute de metri de Palat
ul Regal din Bruxelles, clădire 
protejată precum o fortăreață.

Aici el va lua masa, In aceas
tă seară, cu președintele francez, 
Jacques Ghirac, iar mâine di
mineață 11 va primi pe premierul 
britanic Tony Blair la micul de
jun.

Pentru deplasările sale în ca
pitala belgiană, între care flgu-

Președintele Bueh (Foto: EPA)

rează o vizită, astăzi, la Palatul 
Regal, pentru o audiență acor
dată de suveranul belgian, Al-

bert al II-lea, președintele Bușit 
va circula lntr-un convoi alcătu
it cu precădere din vehicule a- 
mericane, între care o limuzină 
Cadillac blindată, adusă la bor
dul Air Force One din SUA.

Mâine, președintele Bush nu 
va mai fi singurul șef de stat 
prezent în capitala belgiană, pen
tru că vor sosi și liderii celor 
25 de țări ale Uniunii Europene, 
ai celor 26 de state membre ale 
NATO, precum și președintele u- 
crainean, Viktor Iușcenko, adică 
circa 30 da personalități de prim 
rang. In cartierele unde se vor 
deplasa președintele american și 
ceilalți lideri, poliția va institui 
un perimetru de securitate con
solidată.

a

Președintele Republicii Moldova, Vladimir
Voronin ‘ (Foto: EPA)

t deschis ieri, pentru primul referendum- 
3M W»ne de tpanioli au fost chemați1 
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Atentate fn Irak
Mahmudiyi i (MF) - Un aten

tat sinucigaș comis vineri după- 
amiază, la un punct de securi
tate situat între localitățile Mah- 
mudiyah și Latiflyah, s-a soldat 
cu moartea a doi militari și răni
rea a patru civili, au anunțat 
surse medicale și militare.

Mahipudiyah și Latifiyah 
sunt situate între Bagdad și Kar
bala, uiîde se desfășoară sărbă
toarea religioasă șiită Achura.

O serie de atacuri antișiite 
S-au produs, vineri, Ia Bagdad, 
soldăndu-se cu moartea a 23 de 
persoane și rănirea a peste 40.

Trei persoane au fost ucise te \ 
alte 37 rănite lntr-un atentat' 
nucigaș cu mașină-capcanl co
mis, sâmbătă, în apropierea u- 
nei moschei din cartierul Baya, 
aflat în vestul Bagdadului.

Pe de altă parte, 20 de persoa
ne au fost rănite, sâmbătă, în ex
plozia unor obuze de mortisră în 
apropierea unei moschei difl Car
tierul sunnit. Adhamjyah, din 
nordul Bagdadului. { .;

Ariel Sharon
După 37 de ani de ocupație, retragerea din Gaza este supusă votului, (

Un nou eșalon do români 
in drum spre Kosovo

București (MF) - Primul eșalon al deta
șamentului de jandarmi destinat să execu
te misiuni de menținere a păcii în Koso
vo a plecat, sâmbătă, spre campusul din 
localitatea Peja, pentru a-și înlocui colegii 
staționați in provincie in ultimul an.

Cei 75 de luptători au plecat spre Koso
vo cu patru autovehicule. în 4 martie, cei- 
lafti 40 de membri ai detașamentului vor 
pleca spre Peja, zonă cunoscută ca având 
cel mai ridicat grad de criminalitate orga
nizată.

în baza solicitării Organizației Națiuni
lor Unite, adresată României și aprobată 
de Parlament, a Memorandumului de în
țelegere Mire Guvernul României și ONU 
privind contribuția cu resurse la unitatea 
specială de Poliție a Națiunilor Unite din 
Kosovo, Jandarmeria Română desfășoară, 
începând cu data de 22 februarie 2002, mi
siuni de menținere a păcii în această 
provincie.

Efectivele participante la această mi
siune totalizează jl6 militari: 12 ofițeri, 
49 maiștri militari și subofițeri, 54 jan
darmi angajați cu

împotriva Rusiei
Washington (MF) - Doi 

influenți senatori ameri
cani, republicanul John
McCain și democratul Jo
seph Lieberman, au cerut, 
vineri, că Rusia să fie sus
pendată din (38 „până când 
Guvernul rus pune capăt 
asaltului său împotriva de
mocrației și libertății poli
tice”. „Trebuie să luăm ati
tudine publică față de de
rapajele antidemocratice 
din Rusia, pentru binele 
tuturor celor care conside
ră SUA un far al libertă
ții”, a declarat senatorul 
Joseph Lieberman, care 
semnează, Împreună cu 
McCain, o propunere de re
zoluție a Senatului referi
toare la suspendarea Mos
covei din G8, organizație 
care reunește țările cele 
mai dezvoltate din lume.

Ierusalim (MF) - Guvernul 
israeliau condus de Ariei 
Sharon urma să aprobe, ieri, 
retragerea din Fâșia Gaza și 
evacuarea coloniilor din a- 
ceastă regiune, după peste 
37 de ocupație.

Evacuarea coloniilor din Fâ
șia Gaza și Samaria este o mă
sură vitală pentru viitorul sta
tului Israel, a declarat Sharon, 
în deschiderea Consiliului de 
Miniștri.

„Nu este o zi ușoară și nici 
fericită. Evacuarea coloniilor es
te un proces foarte dureros atât 
pentru locuitorii acestora și pen
tru israelieni, cât și pentru mine 
și ceilalți membri ai Guvernu
lui”, a adăugat premierul.

Consilierul juridic al Guver
nului, Menahem Mazuz, a impus 
un perioadă de minim cinci lu-

ni între anunțarea evacuării și 
începerea aceasteia, pentru a 
permite coloniștilor să se pregă
tească.

Retragerea va avea loc în pa
tru etape, fiecare urmând să fie 
aprobată de Guvernul. Traseul

Evacuarea coloni- 
ilar este un proces 
foarte dureros atât 
pentru locuitorii 
acestora, cât și 
pentru mine.

Asm Sharon
..... .. • ........ • țț

modificat al barierei de sepa
rație înglobează aproximativ 
șapte la sută din Cisiordania 
ocupată, în afara Ierusalimului 
de Est anexat, comparativ cu 16

Năstase, alături de Băsescu
Șeful PSD dezaprobă depunerea denunțului 
penal împotriva președintelui țării

la sută cât era prevăzut inițial, 
incluzând cele mai importante / 
colonii în care trăiesc majori
tatea celor 240.000 de coloniști is
raelieni.

Prezentat de Israel drept drept 
„barieră de securitate”, zidul cai 
se va întinde pe o distanță dt-? 
peste 700 de kilometri, este pe 
câteva zeci de kilometri o con
tracție de betoh, catalogată de pa
lestinieni drept „un zid al apar
theidului”, deoarece reduce su
prafața viitorul stat palestinian,

Curtea Internațională de Jus
tiție a cerut, la 9 iulie 2004, dărâ
marea acestuia, iar Adunarea 
Generală ONU a votat la 20 die, 
cu o majoritate covîrșitoarfe, o

ț

(Foto: EPA) Traian Băsescu (Foto: EPA)
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.............. o 
rezoluție prin care cerea Israe
lului respectarea acestei decizii. 
Autoritățile de la Tel Aviv.au 
hotărât însă continuarea lucrări
lor.

Timișoara (MF) - Președin
tele PSD, Adrian Năstase, 
și-a exprimat sâmbătă deza
probarea față de depunerea, 
de către un grup de senatori 
ai partidului, a unui denunț 
penai împotriva fiii Traian 
Băsescu.

I

„Eu nu sunt de acord ca Ior
govan să angajeze partidul fără 
să întrebe conducerea acestuia. 
Nu poate decide de capul lui că 
PSD ca partid trebuie să facă un 
denunț penal pentru că Iorgovan 
crede că așâ e bine. Dacă era așa 
de deștept, Iorgovan sau partidul 
trebuia să preia acest subiect în 
campania electorală”, a comen
tat Năstase.

„Eu consider că era o greșea
lă, și nu to felul ăsta poate Bă ac
ționeze la scurt timp după ale
geri un partid care are alte prio
rități în acest moment. Atâta 
vreme cât eu sunt președintele 
partidului, doar eu, ca președin
te, și conducerea puteam să an- 
gajăm partidul într-o acțiune în 
instanță”, a adăugat lidera) PSD/ 

căPreședintele PSD a 
dezaprobă demersul pepțru că 
„partidul nu trebuia s 
presei pe un subiect pe o 
sa era extrem de docul 
nu putea decât să o 
biectul, deoarece presa 
siderat că o astfel de 
un gest inelegant din pa 
tidului să ftire acest șuii

fata 
PFe- 

ntată, 
bu-
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privind prăbușirea continua
Membrii comisiei vor urca astăzi, încă o dată, la locul producerii accidentului

Scutire du la plata taxei de viza

Vuican—tupeoi

Fie că este vorba de 20 de ari 
sau de câteva hectare, cei care 
vor să-și vândă pământul obți
nut prin titlul de proprietate tre
buie să plătească o taxă minimă 
de 4.500.000 lei, declară notarii 
hunedoreni. Un teren cumpărat 
înseamnă taxe suplimentare 
care cresc prețul terenului de

|NA JURCONE
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0 Pe 21 februarie, se împlinesc 203 
ani de la nașterea lui Emanuil Gojdu, cel 
care a lăsat, în 1870, întreaga sa avere 
studenților români, evaluată în prezent 
de speciaHști la câteva zeci de milioane 
de dolari. în Hunedoara există o școală 
patronată de personalitatea prestigiosu
lui jurist și care-l poartă numele: Colegiul 
Economic „Emanuil Gojdu". (R.l.)

Școlile particulare trebuie 
din nou acreditate

Este omul de bază 
pentru lotul de gim

nastică feminină a Ro
mâniei și în acest mo
ment nici un alt antre
nor din gimnastică nu 
este pregătit pentru a 
prelua responsabilitatea. 
Am fi foarte bucuroși 
dacă revine la lot.
Auna Muia,

Deva (R.l.) ■ Din anul școlar 
următor, școlile particulare in
tră într-un proces de evaluare 
în vederea acreditării lor, ele 
ajungând la patru promoții, 
numărul cerut de legislație 
pentru acreditare. Procesul vi
zează și școlile de stat înfiin
țate după 1999, când a început 
autorizarea școlilor particu
lare, care în prezent au doar 
autorizație provizorie de func
ționare și îndeplinesc condiția 
celor patru promoții. Unitățile 
de învățământ au obligația de 
a solicita acreditarea cu cel pu-

0 Marți, 22.02.2005, ora 18.00, la 
Casa de Cultură din Hunedoara, Teatrul 
Dramatic „Ion D. Sârbu” din Petroșani 
prezintă comedia, premieră pe țară, „Se
rena și Victoria", de Aleksandr Galin. în 
românește de Lia Crișan și Tudor Steri- 
ade. Distribuția: Nicoleta Bolcă, Nicole- 
ta Niculescu, Nicolae Vicol. Regia artis
tică: Horațiu Ioan Apan. Prețul unui bilet 
este de 50.000 lei.

indiscutabil. Fără 
lantrenori de calibrul 
lui Octavian Belu, în 
acest moment nu avem 
decât șanse minore la 
apropiatele campionate 
europene. Este rușinos 
că se întâmplă aceste lu
cruri celui mai titrat 
antrenor din țară.
Nicolae Permit, 
Om

Deva (S.B.) - O posibilă scu
tire pentru anumite categorii, de 
la plata taxei de viză pentru Ser
bia este, în prezent, luată în dis
cuție de guvernele României, 
Serbiei și Muntenegru. Cate
goriile care intră în rândul celor 
care ar putea să fie scutiți de la 
plata taxei de viză pentru Serbia 
și Muntenegru, potrivit unui 
proiect realizat de cele două țări, 
sunt oamenii de afaceri, de cul
tură și jurnaliștii români.

Ministrul de Externe, Mihai 
Răzvan Ungureanu, a declarat, 
la inaugurarea Consulatului de 
la Vîrșeț, eă există un proiect 
care prevede atât ca taxa de viză 
pentru aceste categorii să fie ze
ro, cât și Înființarea unui servi
ciu de urgență, astfel încât vizele

Petroșani (M.S.) - Membrii 
comisiei de anchetă care inves
tighează cauzele prăbușirii eli
copterului, ta Masivul Parâng, 
se vor deplasa și astăzi la locul 
accidentului. Acest lucru a fost 
făcut și ieri de către reprezen
tanții firmei din Moldova, de 
unde a fost închiriat aparatul de 
zbor de către societatea din 
Petroșani specilizată pe acti
vități de aviație utilitară.

în cazul în care condițiile me
teo o vor perthite, nu este exclus 
ca resturile elicopterului să fie 
aduse în Petroșani cu scopul 
ușurării investigațiilor specialiș
tilor. Zona în care a avut loc ac
cidentul aviatic a fost păzită, în 
permanență de jandarmi. Coman
dantul Comandamentului de Jan-

o aberație și pentru că cei care 
au gândit asta vor să demon
streze, pe spatele României, că 
se poate, urmând să o aplice 
apoi în Uniune”.

Experiențe nefaste pe România
întăbulările de terenuri au scăzut dramatic în ultimul an

I
patru ori. „Referitor la ce vrea 
să impună UE, nu cred că vom 
fi de acord, declară Marin 
Ștefan, directorul Oficiului de 
cadastru. Aceasta pentru că este

țin șase luni înainte de sfârși
tul ultimului an școlar din pe
rioada pentru care au primit 
autorizația de încredere. In caz 
contrar, primesc un avertis
ment din partea comisiei de 
evaluare și acreditare, iar 
dacă nu vor solicita acredita
rea ta termen de trei luni de 
la primirea acestuia, vor intra 
în lichidare din anul școlar ur
mător. Există ta acest moment 
600 de unități de învățământ 
preuniversitâre particulare, 
dintre care în județul Hune
doara sunt doar două.

Potrivit Emiliei Ceașcai, no
tar, întăbulările de terenuri au 
scăzut dramatic la 44% față de 
perioada similară a lui ianuarie 
2004. „Aceasta este consecința 
Legii cadastrului care obligă 
cetățenii care au titlu de pro
prietate să plătească o taxă 
uriașă pentru înregistrarea lui 
în Registrul de Cadastru. în 
plus, nu există o arhivare elec
tronică a terenurilor, istfel că, 
neflind o evidență strictă, pro
prietarii și-au vândut de multe 
ori terenul de câteva ori”, spune 
Ceașcai.

Notarii spun că interesul sta
tului este să se încheie arhi
varea terenului, „Pentru că se 
face pe cheltuiala omului, asta 
poate dura și 100 de ani”, spune 
notarul Ladislau Farkas.

să fie eliberate în doar câteva 
zile. „România trebuie să res
pecte anumite condiții ia eli
berarea vizelor, dar există posi
bilitatea de a flexibiliza criteri
ile tehnice”, a spus Ungureanu. 
Totodată, ministrul a precizat că 
România, Serbia și Muntenegru 
vor extinde colaborările bilate
rale, în special la nivel econo
mic, prin promovarea afacerilor 
românilor în țara vecină.

Mihai Răzvan Ungureanu a 
spus că se va încerca angajarea 
de capital pentru proiectul 
„Porțile de'Fier”, va fi finalizată 
conducta de gaz pe traseul Con
stanța - Pancevo și vor începe lu
crările la conducta Macrin -Ti
mișoara, proiecte la care se va 
colabora și cu Bulgaria.

darmi Județean Hunedoara, colo
nelul Viorel Sălan, menționa că 
perimetrul va fi protejat de 
subordonații săi atât timp cât va 
fi necesar pentru buna desfă
șurare a cercetărilor. îh acest fel 
se conservă probele și urmele ac
cidentului aviație.

Reprezentantul ITM, Ileana 
Bodea, a declarat că “mai trebuie 
stabilit, în cazul tehnicianului 
Teodor Mustață care nu se afla 
în elicopter ta timpul programu
lui de lucru, ci ca vânător”.

Elicopterul MI2, de producție 
rusească, fiisese închiriat de o 
societate din Petroșani pentru 
activități de aviație utilitară, de 
la o firmă din Republica Moldo
va. Aparatul de zbor s-a prăbușit 
la 15 minute după decolare.

week-end
Deva (R.I.) - Sâmbătă au 

intrat ta competiție la faza 
județeană a olimpiadelor 
elevii care au optat pentru 
disciplinele fizică, biologie, 
limbi romanice (franceză, 
italiană, spaniolă), dar și la 
științe socio-umane (edu
cație civică, cultură civică, 
logică, psihologie, economie 
și filosofîe).

La fgza națională,, care 
se va' desfășura în luna 
martie, va participa un sin
gur elev de la flecare disci
plină, respectiv un echipaj 
pentru învățământul pri
mar, iar la educație civică 
se va trimite lucrarea care 
a obținut primul loc la feza 
județeană.
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ziarist,

■pbsibtfot sF

YuXi-

(acțiune,

Cu:Norkis

â-ar putea să al unele raporturi mal neplăcute cu superiorii 
din cauza unor bârfe cărora nu le-ai dat atenția cuvenită. Va 
trebulsă dai dovadă de diplomație ca să scapi cu bine.

Trăsniți fa NATO. 
SoWații prezenta# ta

Energie electrUă:
Nu sunt programate întreruperi

09X10-11M Muzică 
204» Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Femeia, eterna 

întrebare (partea I)
21X» Publicitate 
21.05 Femeia, eterna în

trebam (partea a Iha)

OPIU - MUCURI

ZOR - RA - ROATA - TABAC AGENȚIA C.F.R. - 212725

BIR - LULEA - CASE

B-dul.,Decebal, bl.16, Sc.L 
Aleea Romanilor bl.80 

Liliacului Bl 22, sc.C

Nu prea aiîncredereîn cei cu cam lucrezi Șl mKmurflciază 
întraaga echipă și rezultatele pe oare ta așteptați. Vei fi 
ținte criticilor colegHor. ’

Apă:
Sunt programate întreruperi la furnizarea apei 
potabile în Deva:
08.00 - 15.00 Zona .Rezervorului Cetății’: 
Str. M.Viteazul, Progresul, Griviței

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator ?

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan 
în Deva:
09.00 -12.00
09.00 -15.00

TRAP - U - TATAIA - I - IT - NU

M QtMwtor. Sport. 
Mc > (reluare) 

2*5 Călătorie fa tinșj 
S (reluare)

7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo: Ce se întâmplă 
doctore?

910 Omul cam aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr pnednijtit Cu: 
S Eric Braeden, Joshua 

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

10:15 0 kne depărată
0 (reluare) 

114» Benjamm, recrut fară 
0 voie (reluare) 

1330 ȘtWe PRO TV. Sport.
Meteo

13:45 Daniele Steel -
H Secrete (thriller, SUA 

1992). Cu: Christopher 
Plummer, Stephanie 
Beacham, Linda Puri 

1630 Tânăr ;i neliniștit Cu:
13 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1730 SMe PRO TV 
17'45 Teo 
191)0 Știrile PRO TV. Sport

1865
prozator și traducător, 
Moș Teacă (m. 1.10.:
1806 - S-a născut Timotei Clpariu, filolog. șl 
lingvist, unul dintre fruntașii Revoluției de la 1849 
din Transilvania, întemeietor al Societății .ASTRA’ 

1886 -*^-» PăfrPțrt August von Wassermann, 

rneetegi Dacterxse^eteioscut pentru descoperirea 
reacției ce-1 petetă nurtieie. în anul 1900 (m.

zitej, posibilitățile dtW# Wnt gboentuate, < 
■eanUȘa. Nu «ști foarte convlnș dv reușiți 
nelămuriri ar fi bine să .cert sfatul persoanei ft

830 Red Hot ChM Peppers 
Live at Slane CasHe.

8:55 Eroul orașului (dramă, 
W SUA 2002). Cu: Nick 

Cornish, Lacey Charbet, 
Terry O'Quinn. Regia: 
James Anderson

10:40 Tom 0 Huck (aventuri, 
fă SUA 1995), Cu: 

Jonathan Thomas, Brad 
Renfro, EricSchweig, 
Amy Wright

12:15 Vedete la Hollywood: 
Brad Pitt

12:40 Anjadtșiă Viktor 

0 (romantic, Danemarca, 
2003)

14:10 Micului Bel 2
0 (aventuri. Olanda, 2003) 

1635 CavMI Shaolin
H (acțiune, SUA 2003) 

18:00 Cangurul Jack 
(aventuri, SUA 2003). 

19*30 Pe ptatourfle de filmare
II. Episodul 8

2ftOG Tot acest jazz (musical, 
0 SUA 1979). Cu: Roy

Scheider, Jessica Lange, 
Ann Reinking, Leland 
Palmer, Ben Vereen 

2230 Păcate de familie 
0 (dramă, SUA 2004). 

2330 Sots cu sânge (thriller,
SUA 2002).

135 Betty fadrăgostită 
(dramă, SUA 2000)

“ Emisiune fa cadrai 
* ‘'" căreia poți deveni 

-milionar fa câteva

i «■■■■■■■■■

) 9:30 Fotbal: Liga 
J (reluare) 10:00 I________
>. Campionilor (reluare) 10:30 
' Fotbal: Liga Campionilor (relua- 
r re) 1130 Schi fond Campion» 
! tele Mondiale, la Oberstdorf,
> Germania (reluare) 1230 Sări- 
; lui cu sdtiurile 13*8 SW fond:
> Campionatele Mondiale 1430
■ iampionatele Mon-
> diale 1530 Cicnsm: Cupa Mon- 

dialăpe velodrom 17:00 Snoo-
i ker 18:30 Fotbal: Eurogolurl 
! 19:30 Fotbal 20:00 Skeleton: 
< Campionatele Mondiale 20:45 

Skeleton: Campionatele Mon- 
' diale 2130 Sporturi de contact 
Sht Club 2330 Fotbal; Euro- 

uri (reluare) 030 Fotbal: Liga 
’ Campionilor - Happy Hour (r)

MMMtetete| i' 13-00 Submarinul secret 
țlHuH ’) 1430 Acrobații extreme In 

■■■■I s ’ aer
i Campionilor i! 15-® Oameni-ghiulee 
Fotbai- ILiga ' * 1630 Planeta dinozaurilor, 

Călătoria Iul Pate Albă 
. 17.00 Istorii neelucidate, 

Moartea Baronului 
Roșu

; 181)0 Aventurile pescuit cu 
Rac Hunter, Insula 
Melvllle/Prtrrtre 

mangrove
î 19.00 Mașini extreme,Curse 

de mașini 
2030 Tehnologie extremă, 

Lărgirea Canalului 
Panama

2230 Incredibile mistere, 
medicale, Copiii 
bătrâni 

2330 Trauma

POLIȚIE -'955
Soluția Integrantei din numărul 

precedent F - TIC - T - CUBA

născut Anton
personajului literar

ACASĂ PRIMA TV

HALLMARK

DISCOV

POKT
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0 La 22 februarie se împlinesc 15 ani 
de la data primei Adunări generale de 
constituire a AHN Hunedoara. Cu această 
ocazie, membrii asociației noastre vor or
ganiza Adunarea Omagială, precizează Oc
tavian Bogdan, președintele AHN Hune
doara. (IJ.)

obligate 
pectării 
lui Coje

Wtenei rt *»W 
mură, simplificarea

ifchetat zttaic ta» 
irate 12 șiU
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Raluca Iovescu
E-MAIL raluca.lovetcu 'inTOrmmeaia.ro
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Cifrele de școlarizare in 2005-2006
Anul universitar va începe mai repede și va avea specializări mai puține

Gazul care distrage
Petroșani (I.J.) - Străzile Decebal, Timi

șoarei, Gelu și Deleanu vor avea gaz metan 
la primăvară. Administrația locală a con
tractat o firmă care va introduce gazul 
metan până la intrarea în casele oame
nilor. Până atunci, lucrările de introdu
cere â gazului afectează deja locuințele din 
zonă. „Se surpă malurile de când au în
ceput ăștia să lucreze, spune T.S., de pe 
strada Decebal. Casele ne sunt în pericol 
deja, ca urmare a tăierii copacilor de pe 
marginea apei. Utilajele care au intrat în 
mal au distrus parapeții și apa nu mai are 
pe unde să curgă. Dacă se topește zăpa
da asta multă, ne așteptăm să ne intre apa 
în case”. Distrugerea parapeților a fost 
ralul hoților care au dat peste „marfă” nes
perată: fierul care asigura parapeții râu
lui. Constructorii au adus până în prezent 
niște pietriș, tn rest, noroi și zăpadă...

„Lucrările sunt executate de o firmă 
privată. Din primăvară, malurile apei vor 
fi consolidate. Dacă cei care au creat 
pagube locuitorilor celor patru străzi, le 
vor remedia, pentru că altfel vor avea 
parte de surprize de proporții: vor fi amen
dați de primărie cu zeci de milioane de 
lei”, declară carol Schreter, primarul mu
nicipiului Petroșani.

București - Guvernul 
României a aprobat de 

aptul normativ joo» 
pt» de Ministerul E ic 
și Cercetării, respectiv 
Hotărârea privind aprobarea 
cifrelor de școlarizare pen- 

învățământul preunivw-
sitar și superior de stat ta 
anul școlar 2005/2006.

Hotărârea privind aprobarea 
cifrelor de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar și 
superior de stat în anul școlar

(din care 2.174 - pentru învăță
mântul militar), pentru liceele 
de artă, muzică și coregrafie • 
22.000 de locuri, pentru liceele cu 
program, sportiv ■ 20-000 de lo
curi, respectiv 55.000 de tasuri 
pentru elevii care se ptei 
pe linie școlari sportivă / 

Pentru învățământul superior 
„ -___ _____ _  -- (anul I), au fost aprobate 61.820 ---------------- — —. —
frecvență redusă) țț 110.600 de delocmi, pentru învățământul Ibcuri In învățământul preuni- 
u tavăț&nântiâ pm- no nrsii e (mast® &i doc

tei " - 19200 tocuri, iat sentru 
tinerii de origine română din 
Republica Moldova, țări înveci
nate și diaspora, a fost validată 
a cifră de școlarizare (finanțată 
integral sau parțial de la buge-

2005/2006 stabilește finanțarea de 
la bugetul de stat a 645.000 de 
locuri in învățământul preșco
lar, 1.050.000 de locuri in cel pri
mar» 1.025.000de Jocuri in tavă- 

jtnmaziâl 175.000 de 
tocuri tavdțămâc li
ceal cursuri dș zi (6.000 :ls. a

feșiftaal (școli de arte și meserii). 
Pentru anul. b completare - 
învățământ profesional, au fost 
aprobate și vor fi finanțate 
100.000 locuri, pentru ta vățămân- 
tul postliceal -2.474 de tocuri

tyl de stat) de liâso locui! •. 
t. Vățământ preuxiiversitar, 1.650 

locuri - învățământ superior și 
600 locuri - învățământ postuni
versitar.

Cetățenii străini care sunt 
școlarizați în România în baza 
ăcorâuflor bilaterale sau a Ofer
telor. unilaterale ale statului 
român beneficiază de 125 de ' .ii q x«x ..— a 
versftar; 258 de locuri în în
vățământul superior și 207 lo
curi în învățământul postuni
versitar.

Potrivit aceleiași Hotărâri de 
Guvern, anul universitar începe 
în data de 30 septembrie 2005.

WNUlCfl la taA
persoane specializa
Dm

Export din Vale
Petroșani (IJ.) - 50 de tone de ciuperci, 

mure și zmeură recompensate cu 1,6 miliar
de de lei este bilanțul activității culegăto
rilor de fructe din Valea Jiului pentru a- 
nul 2004. Cea mai mare parte a fructelor 
au fost recoltate ta zonele Gambrinus și 
Parâng. în Valea Jiului, culegătorii provin 
din rândul disponiblizaților din minerit, dar 
și din rândul celor care nu au loc de muncă. 
La nivelul anului trecut, Ocolul Silvic Pe
troșani a vândut ta țările Uniunii Europene 
fructe de pădure ta valoare de peste 55.000 
de dolari

Fructele cu oea mai mare căutare occi
dentală sunt murele, zmeura, afinele ne
gre, afinele roșii. măceșele, năducelul si do- 
rumbele.

Kilogramul de ciuperci m plătește bine.

Donatori benevoli de sânge
Cinci ani durează irocesul de obdșnuire a populație^^

O.U. pentru 
traducători

INA JURCONE
EMAIL lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Să donezi sânge 
benevol este un proces care 
va dura cel puțin cinci ani, 
afirmă dr, Victoria Hălmagl, 
șefa Centrului de Transfuzii 
Sanguine Deva.

Pentru hunedoreni, cel mai 
greu va fi convingerea lor că ac
tul de donare este un act pe care 

trebuie să-

. au 
donat sânge pen
tru un bon de 

masă, dar am avut și mulți care 
mințeau că o fac pentru mânca
re. Ne așteptăm ca în’ prima

Hălmagl

fază, după ce donațiile de sânge 
nu se vor mai plăti, ca aproxi
mativ 50 de oameni să moară 
pentru că nu dispunem de sânge. 
Pe moment, în cazul In care nu 
avem sânge dlntr-o anumită gru
pă sanguină luăm împrumut de 
la alte centre cu care facem 
schimb permanent. Sperăm că 
așa vâ fi și atunci, cu toate că 
situația pe care o vom întâlni 
aici se va regăsi oriunde în țară”, 
mai spune Victoria Hălmagi.

O motivație tot va exista pen
tru donatori. în străinătate, 
donatorii sunt recompensați cu 
excursii, mese gratuite și analize 
gratuite de către ONG-uri spe
cializate. „Din câte am înțeles, 
ministrul sănătății a făcut în 
urmă cu două zile o declarație 
potrivit căreia donatorii români 
nu vor mai primi bani pentru 
donare, însă vor beneficia de un 
set gratuit de analize de labora
tor.

Cel mai mult sânge este nece
sar pentru operațiile pe cord 
deschis și la accidentele grave

București (I.J.) - Prin 
Ordonanța nr. 11 publicată 
în M.O. nr. 98 din 28 ia
nuarie 2005 stabilește in
dexarea anuală, în funcție 
de indicele ratei inflației, 
onorariul traducătorilor și 
interpreților.

Tarifele se vor majora 
astfel: cu 50% pentru tra
ducerile din sau într-o 
litabă orientală (japoneză, 
(.mneză etc.) sau rar folo
sită; cu 50% pentru tradu
cerile efectuate în regim <te 
urgență (24-28 ore); cu 100% 
pentru traduceri efectuate 
simultan la cască; cu 100% 
în zilele de repaus săptămâ
nal, în sărbătorile legale 
sau în zilele în care nu se 
lucrează și pentru pres
tațiile efectuate între orele 
22.00 și 6.00.

Specializări în premieră 
națională la Cluj-Napoca

Cluj (R.I.) - &și speotafizfei Absolvenții de Știința Me 
noi, Știința Mediului și Ife 
tografie- cinematografie-media, 
vor funcționa ta premieră na
țională ta ftggșiKriMM „Babeș- 
Bolyai” (UBB) începând din 
această toamnă.UBB este, de 
altfel, singura universitate clu- 
jeană de stat unde, din anul uni- 
yersitar 2005-2006, vor exista 
secții noi.

Secția „Știința Mediului” va 
fun ->na în cadrul facultății cu 
același nome (taființafâ ta urmă 
cu doi ani).

ului vor putea fi angajați 
întreprinderi de producție (leg 
prevede ca fiecare să-și angaja 
un astfel de specialist) și în re| 
autonome, consilii județene s 
inspectorate pentru protect 
mediului.

Secția Fotografie-cinema 
grafie-media va fi inclusă în 1 
cultatea de Teatru și Televiziu 
și se va adresa celor care vor 
devină experți atât în fotograf 
cât și în audio-vizual (posti 
tehnice, dar și crainici radio-T’

inTOrmmeaia.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
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Au defiEat in fața „lanternei roșii”
SPOR î

Cetate a făcut instrucție cu ultima clasată, obținând cele două puncte și făcând golaveraj

0 CS Deva organizeazâ selecție pentru
„grupele de fotbal juniori. Copiii cu vârste 

cuprinse între opt și 14 ani dornici să 
practice acest sport se pot prezenta în 

, zilele de luni, marți și joi, începând cu 
ora 14.00, la Sala Sporturilor din Deva. 
Informații ta tel. 0722-774866. (C.M.)

ClPWAN MAfflNUț
BWML: ctprian.martnut«n1brmBnedla.ro pentru supraviețuirea ta Liga 

Națională e nebunească”, afirma 
antrenorul devean.Deva - Chiar fără gol- 

ghetera Carmen Cartaș, acci
dentată, echipa antrenată de 
Marcel Șerban nu ă avut 
nici un fel de probleme in a > 
se impune în fața singurei 
echipe din Liga Națională 
care n-a obținut idei o victo
rie In actualul campionat.

- Partida disputată, sâmbătă, ta 
Sala Sporturilor din Deva, a fost 
asemeni unui antrenament cu 
public sau unui joc școală, cu 
diferența că Cetate a obținut 
două puncte pe care conta și și- 
a refăcut substanțial din pasivul 
golaverajului. Din punctul de 
vedere al evoluției scorului, 
meciul a fost practic fără istoric. 
Cu excepția intervalelor de timp 
dtatre minutele 17 - 25 și 45 - 49 
ta care oaspetele au marcat mal 
multe goluri consecutive, meci
ul a fost controla autoritar ae 
devence, dornice să câștige la o 
diferență le - cor cât mai con
sistentă. Astfel, ta afara Oanei 
Prună, toate celelalte jucătoare 
de la Cetate și-au trecut numele 
pe lista marcatoarelor.înscriind 
cel puțin câte un gol Evit să re
marc vreuna dintre jucătoarele 
de câmp, chiar dacă trei dintre 
ele au marcat multe goluri,

l

trucât prestația adversarelor a

ClPRIAN MARINUț 
Florea Nedelciu

rulmisitil taaiili de 
Janes Itafka

București (C.M.) - Patrontd echipei de 
hochei SC Miercurea Cîuc, .tax • Kurko, 
care s-a oferit să suporte cheltuielile legate 

de operația Oanei Petro
vschi, a declarat că fosta 
gimnastă va pleca ta Unga
ria, marți sau cel târziu 
miercuri, pentru a efectua 
un set de analize. „Am făcut 
toate formalitățile și Oana 
va pleca în Ungaria, unde 
va efectua un prim set de 
analize. în funcție de rezul- 

Hfit, va fi sau nu operată", a mai spus 
Kurko. Oana Petrovschi va fi internată la 
clinica particulară „Teleki” din Budapesta. 
Janos Kurko a precizat că analizele, posi
bila intervenție chirurgicală și tratamentul 
post-operator vor costa ta jur de 8-9.000 de 
euro. întrebat dacă a condiționat supor
tarea cheltuielilor de o eventuală renunțare 
la proces a Oanei Petrovschi, Janos Kurko 
■ spus: „Nu ml interesează acest aspect în
să acum, omenește ar fi ca totul să Înceteze, 
dar nu am condiționat ta nici un fel. E tre
aba ei dacă va continua sau nu procesul cu 
domnul Beta și doamna Bitang”.

La trântă cu cea mal m formă
echipă a momentului

Deva (C.M.) - Vicecampioana 
națională, FC CIP Deva, va sus
ține, azi, de la ora 19.00, cel mai 
dificil examen al returului de 
campionat, urmând să Întâlneas
că, ta deplasare, pe Energocon- 
strucția Craiova, formație care 
a obținui victoria ta ultimele 11 
partide disputate ta campionat.

Meciul vine intr-im moment 
dificil,pentru elevii antrenorului
Virgil Stoica, ta contextul ta care
FC CIP a pierdut etapa trecută la acum de olteni.
București și nu poate conta pe 
serviciile internaționalului 
Gabriel Molomfiilean, suspendat 
pentru cumul de cartonașe gal
bene. Mingea e însă rotundă, ian 
meciul e deschis oricărui rezul
tat, cu atât mai mult eu cât tatr- 
o situație și mei grea (sus
pendarea Iui Mojomfălean și 
Gherman) DIP a câștigat partida 
din deplasare ou AS Odorheiu Se
cuiesc de acum trei etape. „E- 
nergo e cea mai ta formă echipă 
din campionat în acest moment, 
dar nu e invincibilă. Cheia suc
cesului va fi capacitatea de mo
bilizarea a jucătorilor și răbdarea 
la construcție. Dacă vom reuși să 
fim mai buni la aceste capitole, 

fost sub nivelul primei scene. 
Trebuie însă să o evidențiez pe 
tânăra portăriță Diana Cupșe 
care a apărat patru aruncări de 
la șapte metri și a fost destul de 
inspirată ta cele 15-28 de minute 
când s-a aflat intre buturile 
porții devene.

Victoria consistentă nu l-a en
tuziasmat pe antrenorul. Marcel 
Șerban, tehnicianul fiind con
știent că scorul nu e rezultatul 

ta- unui joc strălucit, ci se datore
ază faptului că adversara a fost

vom obține un rezultat bun și ne 
vom păstra avansul față de 
următoarele clasate”, comenta 
tehnicianul devean. în primele 11 
etape craiovenii au obținut o sin
gură victorie și o remiză, după 
care ta următoarele 11 au Învins 
tot, printre victime fiind FC Bo- 
du, AS Odorheiu și Futsal Con
stanța, Rămâne de văzut dacă 
CIP va reuși mai mult decât 
echipele de top învinse până

Rezultate 
anterioare

Etapa 22: ACS 3 Buc. - FC 
Cip 6-2; Senic Craiova - En- 
ergo. 2-4; Etapa 21: FC CIP 
Deva - Gomonth Ploiești 5- 
3; Energo. Craiova - ACS 3 
București 5-2; Etapa 20: AS 
Odorheiu - FC Cip 3-5; FC 
Bodu - Energo. 2-3; Etapa 19: 
FC Cip - Pandurii Tg. Jiu 
6-5; Gomonth Ploiești - En
ergo. Craiova 1-5; Etapa 10: 
FC Cip - Energo. 7-1. 

net inferioară. „Am jucat un pic 
mai relaxat ta fața unei echipe 
virtual retrogradate, evident in
ferioară la știința icului și la 
multe alte capitole. Chiar te fața 
acestui adversar modest, s-a 
simțit totuși uneori absența gol- 
gheterei Carmen Cartaș. ofensi
va noastră având momente de 
suferință. Sper să folosim la 
maximum perioada de trei 
săptămâni de întrerupere a cam
pionatului, pentru a Îmbunătăți 
jocul, Întrucât ne așteaptă meci-.

Dava campioana Devei la futsal
nicipală. Pentru locul III, ul-Deva (C.M.) - Echipele Da

va și Guler au câștigat, du
minică, la Sala Sporturilor, 
semifinalele Campionatului 
Județean de Futsal, faza pe 
municipiul Deva obținând 
calificarea la turneul jude
țean. Dava a învins Boromir 
cu 4-3, iar Guler a dispus de 
Alaska cu 11-5. în finală, Da
va s-a impus cu scorul de 9-5 
ta fața celor de la Guler, obți
nând titlul de campioană mu-

Futoeiul câștigă teren In rândul amatorilor de mișcare.

timul care asigura calificarea 
la teza județeană s-au întâlnit 
aseară Boromir și Alaska. 
„Tot aseară a avut loc și 
tragerea Ia sorți a grupelor 
pentru turneul județean care 
se va disputa ta 26-27 febru
arie și 5-6 martie”, preciza 
Edy Kbvacs, vicepreședintele 
Comisiei Județene de Futsal. 
Pe larg ta pagina sport de 
mâine.

n1brmBnedla.ro
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E Andrei Șevcenko, fot 
batistul echipei AC Milan, 
a declarat că nu vrea să 
fie transferat la nici un 
club din Anglia, nici mă
car la Chelsea, deși ad

miră realizările patronului clubului londo
nez, Roman Abramovici, și ale tehnicianu
lui Jose Mourinho, a anunțat The Sun.(MF)

0 Tehnicianul echipei Galatasaray Istan
bul, Gheorghe Hagi, s-a declarat nemul
țumit de evoluția elevilor săi în meciul 
cu Sakatyapor, scor 1 - 0, disputat sâm
bătă. Hagi a spus că este bucuros de 
victorie, dar nu șl de felul cum au jucat 
fotbaliștii echipei sale.(MF)

0 Antrenorul echipei de handbal mas
culin Armătura U Agronomia Cluj, Leon 
Gomboș, care a căzut, vineri, de la o 
înălțime de opt metri încercând să recu
pereze o minge prinsă în plasa unui coș 
de baschet, are șapte coaste fracturate.(MF)

Visul unui fotbalist ambițios
«3

Gabriel Tamaș: „Am venit la Dinamo ca să câștig campionatul și Cupa României”
Îmi pare rău că nu am văzut me- f 
ciul Stelei, pentru că poate râ-

București (MF) - Fundașul 
Gabriel Tamaș a declarat, vi
neri, la sosirea pe Aeroportul 
Henri Coandâ, că obiectivul 
său la echipa de fotbal Dina
mo este câștigarea campiona
tului și a Cupei României.

„Am venit la Dinamo ca să 
câștig campionatul și Cupa și tot 
ce putem să luăm. Nu contează 
că suntem In Bpatele Stelei in 
clasament, o să ajungem din ce 
în ce mai aproape de primul loc. 
Vreau să câștig și eu campiona
tul, pentru că nu l-am câștigat 
niciodată”, a spus Tamaș. Fotba
listul Împrumutat de Spartak 
Moscova pentru un an la Dina

Steaua, învinsa la hochei
București (MF) - Echipa SC Miercurea 

Cioc a învins, sâmbătă, cu scorul 4 - 0 (1 
- 0, 3 - 0, 0 - 0), formația Steaua București, 
In meciul al patrulea al finalei Ligii Națio
nale de Hochei pe gheață (LNH), disputat 
la patinoarul Mihai Flamaropol, din capi
tală. Golurile au fost marcate de Pavol Fe
dor (2), Ervin Moldovan si Simon Rudolf. 
Scorul general a devenit egal, 2 - 2, finala 
LNH disputându-se după sistemul cel mai 
bun din șapte meciuri. Următoarele două 
partide se vor disputa la sfârșitul săptămâ
nii viitoare, vineri și sâmbătă, pe patinoa
rul Lajos Vakar, din Miercurea-Ciuc. Jucă
torul formației Steaua, Cătălin Geru, a de
clarat că jocul slab al formației sale s-ar 
putea datora oboselii. „Nu pot să-mi explic 
de ce am jucat atât de slab. Probabil din 
cauza oboselii acumulate. E cel mai slab 
meci al nostru", a mai spus Geru.

Bute, te a zecea victorie
Quebec (MF) - Pugilistul român Lucian 

Bute â câștigat centura NABF la categoria 
semigrea, învingându-1 prin K.O. în runda 

a patra pe americanul 
Cari Hendy, în cadrul u- 
nei gale desfășurate, sâm
bătă, la Quebec. Aceasta 
a fost a zecea Victorie ob
ținută d6 Bute în tot atâ
tea meciuri disputate la 
profesionism. într-un alt 
meci din cadrul galei de 
la Quebec, Ion Ionuț l-a

învins prin K.O. în runda a cincea pe ame
ricanul Terry Lanz, la categoria ușoară.

Paris (MF) - Fostul internațional francez 
Youri Djorkaeff a anunțat că a semnat un 
contract cu echipa americană de fotbal Me
tro Stars New York. Djorkaeff a rămas fără 
echipă după ce fostul său club, Blackbum 
Rovers, nu i-a reînnoit contractul, la sfâr
șitul lunii decembrie. „Am noroc, este un 
vis devenit realitate”, a spus Djorkaeff, în 
vârstă de 36 de ani. Djorkaeff a jucat, de- 
a lungul carierei, în campionatele din Fran
ța, Italia, Germania și Anglia, la opt echipe, 
printre care AS Monaco, PSG, Inter Mila
no, Kaiserslautern sau Bolton. Djorkaeff a 
fost campion mondial (1998) și european 
(2000) cu naționala Franței și a mai câștigat 
Cupa Cupelor (1996) și Cupa UEFA (1996)

DteaMo câțtigă
București (MF) - Echipa 

Dinamo București a învins, 
vineri, cu scorul de 2 -1, for
mația FK Zeleznik, ocupanta 
ultimului loc în campionatul 
din Serbia-Muntenegru, într- 
un meci amical disputat în 
cadrul turneului de pregăti
re din Antalya.

Pentru Dinamo au înscris 
Claudiu Niculescu '60 și Ște
fan Grigor ie '73. FK Zeleznik 
a redus lin diferență în mi
nutul 86, dintr-un penalti 
provocat de Goian. Intr-un 
alt meci disputat în Antalya, 
Dinamo a terminat la egali
tate ieri partida cu Legia 
Varșovia, scor 4 - 4. Pentru 
Dinamo au marcat Claudiu 
Niculescu '2, '55 (penalty), '74 
și Mihalcea '70.

Mourinho, supărat pe Federație
Chelsea Londra a jucat aseară în campionat

Youri Djorkaeff, campion european în 2000

Londra (MF) - Antrenorul 
Jose Mourinho consideră că 
formația Chelsea este tratată 
nedrept atât de Federația En
gleză de Fotbal (FA), cât și 
de Liga Engleză de Fotbal, 
care ii programează meciuri
le în cele mai nepotrivite zile.

„Fotbalul englez nu își ajută 
echipele în cimele europene și 
mai ales pe Chelsea. Se pare că 
noi suntem un caz special. Când 
avem nevoie să jucăm mai de
vreme, jucăm mai târziu, iar 
când avem nevoie să jucăm mai 
târziu, meciul este programat de
vreme. Nici o echipă nu este aju
tată să joace în cupele europene, 
iar Chelsea cu atât mai puțin”, 
a precizat Mourinho. Tehnicia
nul portughez a afirmat că are 
jucători foarte buni, dar care nu 
sunt ^supraoameni”. „Trebuie să 
dau fiecărei competiții valoarea

mo a declarat că întoarcerea sa 
în Divizia A nu este un pas Îna
poi: „Sunt foarte mulțumit că 
W............ . ....... ....... . ........................
Am venit la Dinamo ca si câș
tig campionatul și Cupa și tot 

ce putem si luăm. Nu contează 
că suntem în spatele Stelei în 
clasament. Vreau si câștig și 
eu campionatul, pentru că nu 

l-am câștigat niciodată.
Gabriel Tamaș *

am revenit în țară. Am așteptat 
de mult un răspuns, de trei zile, 
a fost un stres continuu, dar pâ
nă la urmă s-a rezolvat problema 
și mă bucur că sunt aici. Nu 

Jucători noi, în locul greviștilor din NHL
Actualul sezon competițional de hochei din America a fost anulat 

New York (MF) - Liga 
nord-americapă de hochei pe
gheață (NHL) ar putea folosi 
jucători noi pentru sezonul 
2005 - 2006, după ce sezonul 
actual a fost anulat, în urma 
conflictului salariul dintre 
patronii de cluburi și ho- 
cheiști, a anunțat comisarul 
NHL Gary Bettman.

Bettman a precizat că dispu
tarea sezonului 2005-2006 cu ho- 
cheiști noi este „o opțiune pe ca
re NHL și cluburile trebuie să 
o ia în considerare”, deși sindi
catul jucătorilor ar putea să se 
opună. La finalul a cinci luni de 
negocieri, proprietarii cluburilor 
din NHL și jucătorii nu au reu
șit să ajungă la un acord în pri
vința fixării unui plafon salarial, 

pe care consider că o are. Nu es
te posibil să mă aștept ca jucă
torii mei să evolueze într-un 
meci important la prea scurt 
timp după altă partidă. Unele 
țări își protejează echipele care 
joacă în cupele europene. în An
glia nu este așa. Nu există pro
tecția pe care o au cluburile din 
Portugalia, Spania și Franța”, a 
menționat Mourinho. Jose Mou
rinho și-a exprimat astfel nemul
țumirea în legătură cu faptul că 
Chelsea avea programat dumini
că meciul cu Newcastle, din Cu
pa Angliei, cu doar trei zile îna
inte de partida cu FC Barcelona, 
din Liga Campionilor. „Când 
eram la Porto, dacă jucam în Li
ga Campionilor, meciul de dina
inte ar fi fost programat vineri. 
Dacă aș fi avut miercuri un 
meci din Liga Campionilor, ur
mătoarea partidă ar fi fost pro
gramată luni”, a spus Mourinho. 

cred că este un pas înapoi faptul 
că am venit la Dinamo, poate 
este un pas înainte, nu poți să 
știi. Colegii de la Sparțak mi-au 
urat multă, baftă și mi-au spus 
să ne întâlnim cât mai repede, 
adică la anul’’. Gabriel Tamaș a 
afirmat că Dinamo poate ajunge 
mai sus în Cupa UEFA decât a 
făcut-o Steaua în acest sezon: 
,.Dinamo este capabilă să ajungă 
mai departe în cupele europene 
decât a făcut-o Steaua. Din păca
te, nu am avut unde să văd me
ciul Stelei și îmi pare rău că nu 
l-am văzut. Nu știu dacă Dinamo 
ar fi câștigat meciul de la Valen
cia, dar mingea este rotundă.

dorință a patronilor de cluburi, 
menită să limiteze pretențiile fi
nanciare ale jucătorilor și riscul 

falimentului. 
Astfel, sezonul 
2004 - 2005 al 
NHL a fost anu
lat, pentru pri
ma oară în isto
ria sportului pro
fesionist ameri
can. în 1987, pen
tru a rezolva o 

criză asemănătoare, cluburile au 
făcut apel la un nou contingent 
de jucători, dar noii hocheiști ar 
putea suferi represalii din par
tea colegilor lor, care nu au reu
șit să ajungă ia un acord cu 
conducătorii de cluburi privind 
salariile. Directorul de manage

Jucătorii Iul Chelsea nu au timp să răsufle. foto: epaj

deam și eu puțin”- Jucătorul nu 
a dorit să spună la câți bani a 
renunțat pentru a se întoarce la 
Dinamo: „Nu vreau să vorbesc 
de bani, poate am salariul mai 
mare la Dinamo decât la Spar
tak. Poate am venit pe un sala
riu mai bun în România”. Ga
briel Tamaș, care a fost așteptat 
la aeroport de tatăl său, s-a fo
tografiat la aeroport cu tricoul 
lui Dinamo. Fundașul a plecat, 
sâmbătă, în Turcia, pentru a se 
alătura lotului condus de loan 
Andone, aflat în turneu de pre
gătire în Antalya.

ment âl IMG, JJ*. Barry, care Va’J 
are 70 de jucători sub contract, 
consideră că există posibilitatea 
de a se înființa o ligă paralelă. 
„Amenințarea este reală. Imagi- 
nați-vă că magnatul TV Rupert 
Murdoch sau Bill Gates ar deci
de să înființeze o ligă, promițând 
jucătorilor condiții mai bune 
decât incertitudinea actuală. E 
doar o supoziție, dar nu se știe 
niciodată”, a precizat Barry. Re
feritor la această variantă, comi
sarul Gary Bettman a spus că * 
le dorește succes celor care ar 
dori să înființeze o ligă paralelă. 
„Sper ca acel cineva să aibă bu
zunarele adânci, pentru că noi 
cunoaștem aspectele financiare 
ale acestei afaceri”, a mai spus 
Bettman-
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Lotxxiț Cezar Praf. Lascău Ănda, diriginta Mânu Codruța
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Mcă te abosezi pe minimum 3 luni intri 
automat in concursul special de Paști

Nr.

Localitatea

Telefon (optional)

UoftomiMht* .-i abonamentul Cuvântul liber! 
Abomează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
• Decupează și completează talonul.
• Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma 
pentru abonamentul a- recând următoarea adresă: SC Inform 
Medic. SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr 37A, 
cod 330166.
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, -tri
mite cuponul din ziăr completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra în concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, orb pc i au îl poți ridica de la cel 
mai aprociat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi.
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment de i 
televiziune.

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc sa primesc abonamentul:

Strada
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Daewoo Bgrere a.f. 1995, fulfoption, 
acte, asigurare, numere valabile 2007, 
jenți aluminiu. Preț 2 000 euro.
« 0726/669768.

Dada papuc, a.f. 1995, benzină și 
GPL Preț negociabil.
« 0724/996847.

Dada 1316 TX, a.f. 1991, stare Im
pecabilă. Preț 47 mii. lei.
« 0726/321381.

Dada 1410 Li, ă.f. 2002, acte ia zi. 
Preț 118 mil. lot.
« 0722/369529.

ord Mondeo TEH, a.f. 2001, 
jiloption, diesel.
Veț 9.700 euro, negociabil, 
f0727/374766.

Opd Asba, a.f. 1993,120 000 kffi.
Preț 3.800 euro, negociabil.
«0722/504906.

VW Lupo, a.f. 2001, alarmă, închidere 
centralizată, servo, airbag, ABS.
Preț 6 300 euro, negociabil.
« 0722/544169.

BMW 530, a.f. 2000, fulloption, 
diesel, unic proprietar, dublu 
climatronic, 193 cp. Preț 16.900 euro, 
« 0740/116505 ; 0726/139593.

Opd Vadra, a.f. 1993, diesel, 
Preț 4.800 euro, negociabil. 
« 0722/504906.

Lada 1200, a.f. 1980.
Preț 20 mii. lei, negociabil 
« 0720/211422.

LMdi.«^a.f. 1995. fullopi»n.nu- 
mere detalia, 2006 - 06. t
Preț 2.300 euro, negociabil.
«0724/491606. .

VW Bora 1,9 TDI, a.f. 1999, fullop
tion. Preț 10.300 euro, negociabil. 
« 0722/917177.

Aud Coupe Quattro, a.f. 1985, , 
alarmă,cass, jenți aluminiu, geanuri 
fumurii. Preț 3 500 euro, negociabil. 
« 0723'481804 ; 0724/250108.

Dada 1410 Break, a.f. 1994. 
Preț 57 mii. lei, negociabil. 
« 0722/160260 ; 0254/227866.

Opdiedra 1,7 TD, a.f. 1993, 
diesel, vopsea originală. 
Preț 4.500 euro, negociabil. 
« 0723/270348.

Ford Mondeo TDI, a.f. 2002, diesel, 
15 cp, navigator color mare, 
climatronic, fulloption. . . ,r 
Preț 10 950 euro, negociabil.
« 0727/228473.

ARO 234, a f. 1989, 8 locuri, motorie
Brașov. Preț 79 mii. lei. >
«0726/761478. s

Fold Foo» Turnier, a.f. 2001, 
fulloption, diesel.
« 0745/364948 ; 0254/233566.

Opd Vecta, a.f. 1992, diesel, 
închidere centralizată, geamuri 
electrice, ABS.
Preț 4.300 euro, negociabil. 
« 0727/099802.

BMW 320 L a.f. 1993, servo, airbag, 
trapă, ABS.
Preț 6.000 euro, negociabil.
« 0745/901257.

Opd Astra, a.f. 2003, benzină, fuHop- 
tion, 16 valve. Preț negociabil.
« 0723/799009.

Daewoo Geto, a.f. 1996.
Preț 3 650, euro. negocia 
« 0254/251739.
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eîevizoare (48) Decest (75)
mp teren Intravilan, gradină 20x60

1ZQQ0 Hțfrtip» negotiant. Tei. 212Z7Z.

Alaska.Tel. 21081

prMnd MRnțaraa, nuterizaran, 
funcționarea, managementul șl

Tal 23O191, ZTWIMI

• c ocazii împlinirii cetor 7 anișori, părinții, 
bunicii și sora Mitoana li urează «La mulțl ani" iui 
Popa Dorian jart (fin *țfigani.

O!
Vâ

■PMWMM2 Camere oecomanoaț inter- 
mediar. certrială termică pfosfiflt laminat 
gresie, faianță tavan fals, ocupabil imediat 
zona Micro, prețnegociabă TM TO7/773142 

■ MMrtMMd 2 camere, living mare, parter, 
amenajat pretabil birouri, cabinet medical sau 
schimb cu casă zonă buni Deva, ofer diferență 
TeL 224441,004840327»
• ocafei vând, ft Deva, Cuza Vodă apartament 
2 camere, decomandat suprafață mare, 
centrala termică oaraj bun șl pentru firmă 
cabinet medical, preț L6 mid. lei, negociabil. TeL 
211587,0723/660160.
• urgvnt agertaMnt 2 camere decomandat 
amenajat gresie, faianță parchet balcon, 
contorizat repartitoare, etaj intermediar, 54 mp, 
zona Hotel Deva, preț 25.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/0194»
• mat aaartiMant 2 camere, foarte spațios, 
74 mp, etaj internecliar, modificat amenajat 
centrală teimiqă zorvl Mărăști, preț 32.000 euro. 
Tel.0745/53508E
• râivțfeiMitei dMtasMid 2 camere deco
mandatei, zonălln^iită cu/fără mobilă toate 
facilitățile, preț negociabil. Tel 0720/211422

imp teren Deva ■ Sântuhalm, zona 
’ ' 223783.

afeUH mp teren pentru agricultură șl 
6000 mp teren pentru construcții sau agricultură 
ambele localitateaToteștl-Hațeg, lângă canton. 
Tel. 212272.
• vând griiH intravilan, comuna Berthetot 8? 
ari, lângă Primărie, 5 km de Hațeg, lângă șosea. 
Tel. 770687.
• vând loc de casă în Arehia, 4300 mp, foite 
facilitățile, 5 euro/mp. Tel. 231284 '

imobile chirii (29)
• todMec ganontort sau apartament 2 camere 
mobilat șl utilat,pe termen lung, ofer 80 -100 
euro. Tel. 0723/251498,0745/302200.
•închiriez spațiu comercial transformat în 
frizerie - coafură situat în zonă centrală preț 
4 milioane lei, negociabil/lună Tel. 
0723/519169.

Cumpăt ap.2 camere (04)

■ oiar spre închiriere, in Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, in prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330081.

Auto românești (36)

• șfindtv color cu telecomandă video Sharp, cu 
6 opuri, home cinema + DVD. Tel 0723/455092 
71M63.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

•Mdetete comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 63 milioane 
lei, un an garanție, recepționează peste 
25 programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț. 
Informații 0723/481776 sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• cunpâr >g<nt abonament Conex Cent Tel. 
0723/920314.
• vând ftoida 3310, bine întreținut baterie Li - 
Ion, melodii, Imagini, licurici, preț 1300000 lei. 
TeL 07234005657.

îmbrăcăminte, mcâlț aminte 
articole sport (52)
• vâM Ndfe de mireasă model deosebit, alb 
cu bleu, mărimeato-42, preț foarte bun 1 
0723/779477.
• vâMrodfe de mireasă model deosebit albă 
nr. 44 ■ 46, ou toate accesoriile, preț bun. Tel.

• dmmril 38 ani, croitoreasă 11 ani vechime, cu 
Handicap gr. UI, doresc să lucrez în domeniu sau 
are servicii specmc feminine. Rog seriozitate. 
Deva.ALPtopfor.bl.G2ap. 1.
• eteduez transport marfă Deva - Timișoara, 
preț negociabil to funcție de greutate și volum, 
maximum 06 tone. TeL 0740/420521.

Solicitări locuri de munca
(73)

• m caută cosmeticiană cu experiență și 
clientelă pentru salon de înfrumusețare, 
modem. Tel. 0788/253931.

Oferte locuri de munca (74)
• mpifoz ngrfiR animale (vad st cai), ofer 
cazate gratuit Tel 0254/241237,0724/781271.

• «Mranu închiriez apartament 2 ■ 3 camere, 
la parter, ta Deva, ofer 100 ■ 150 euro chirle/l un â 
sau 25 - 38000 euro la cumpărare. Tel. 
0788/165704.

• vâMOazfo 1310 albă af 1998,27.000 km. unic 
proprietar, preț 86 milioane lei, negocatuL TeL 
0254/217149,0726/698136

• miMM ______ __ ___
vânzătoare pentru magazin alimentar In 
Deva, informații tel. 0254/231000.

angajează 4

Auto străine (,r

Copiii Marcela, Tudor și Miti anunță cu durere trecerea in 
neființă a mamei lor

STOICA FLOAREA
Trupul neînsuflețit se află la Casa Mortuară, str. M. 
Eminescu, nr. 36. înmormântarea are loc in data de 
22.02.2005 ora 12.00.

Familia îndoliată anunță decesul celui care a fost un bun 
soț, tată, bunic și socru

BENGESCU GSEORGHE
în etate de 55 ani. înmormântarea are loc astăzi 21.02.2005 
ora 13.00, la cimitirul de pe str. Eminescu din De^a.

gțBmilia.
1 —»-n—-ii«n—«~n-nn——J

Aducem un ultim omagiu celui care a fost un minunat fin 

GHEORGHE BENGESCU
Să-i/ie țărâna ușoară. 

Familia Toma și Cilar.

M J camere Dacia, cantortzat apă. 
fl» cărămidă geam la bale, parchet 

preț 750 mHâane lei. Tel. 0745/356077.
• apartMM 3 camere, decomandat hol 
centrai contoozat« balcoane, 98 mp, «aj 1, 
zonă centrală, preț 41.000 euro, negociabil Tel 
228615
• apMMlcamere, zonă reztoertoală Micul 
Dalas, etaj t Deva, 100 mp, centra®» 
parchet, faianță, gresie, 21 
închis), oaral contorizat 
automattată boxă, pod, 
euro.negodtabS.TelGEIV
• MMrtMMt 3 camere. I

, și apă, paiidiet odipă.41 imedfot preț rit 
- milioane lei. Tel. 220579.

o vând Eaparo 13 DOHC. 1996, abVac, foii 
electric, alarmă 68006 krepr^ăaoOewa.TPL 
0723/080903.
•MM RM Focus 1600, model Iulie 2000 TeL 
2B404
• MM Mercadas Cobra 24O0roșu.4fl978RAR 
2008 stare foarte bură preț igfo euro, nego
ciabil. TeL 0723/455092
• Vând yw Golf IV TDI variant abs, 4 alrtrjo,
dimă servo, Ml electric, adusnotemF "--------
reglabil cohere, tedere, alarmă praț 
Tel 0722/779639.

tip Gosser. Tel. 213962. după

• vacMate da construcții anoaiează 
dulgheri, zidari sau echipe de zidarLRelații 
latei. 216795, orele 7-18

J

• v*4|M Sigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
DiMJfețȘnOJXIO lei. Tei. 0788/250115.
• «IM iMtetor și electromotor pentru Fiat Uno 
Diesel. Tel 0723/455092,711063.
• vândwgant ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, 
Stare foarte bună, preț 1300300 lei. TeL 
—’ 5.

• leraulâ coafeze cu clientelă pentru angajare 
sau colaborare. Tel 0788/253931.

• angajat photahnM cu experiență, cu 
autorizație de fabricare a efectelor 
pirotehnice. Tei. 0726/724128

gheorghe bengescu
Te-ai stins ca o lumânare! 
Nimica nu ne-ai spus! 
Nu te vom uita niciodată.

Țuca DrSgoiu ca familia.

'P • IM dt distribuție produse cosmetice 
profesionale angajează agent vânzări ou 
domiciliul în județul Hunedoara, minimum 
studii medii, permis conducere cat g, auto
turism propriu, ev prin fax 0251/411919, tel. 
0723/4514976

GRUPUL

WIENER 
S~iXDT»SCHE 
Unita

I de lucemă sat Brâznlc, nr 64, 
,«.287746.

• vfedMeți otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/W6H7.
• vândteaM* furajeră Chimindla, nr.30.
• vând«iapă vârsta6ani Relații Dobra,Str. 1 
Mai, nr. 22. tel 283458
• vând Mfe cu mădrol și orzoaică Sântandrei 
,nr.77.

Deținătorul locului I In Europa Centrală și de Est 
Caută pentru Societatea ifie Asigurare 

UNITA
de pază angajează
ta tel 0723/525399.

6 milioane lei.

Van

Vând case de vacanță (15) Pierderi (67,i

Vând garsoniere (19)

Garaje (43)

Mobilier si întt’fw .. t?t

500 x 2000, precizie și 
M 0727/191914.

mandat, bfec acoperit etaj < parchet cmtntt 
termică, aer CTodibDnat balcon închis, lavabil ’ 
39.000 euro. M 233473,0723/712388.

• casă da vacantă construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabilj turismetc. Tel: 0723/320995.

negodâbH. TeL 229M8.0722^72477.

• cam 4 camere oecotnarxBpe, 2 Dw, oueatane, 
teren 600 mp, «MrarentraL coiMtBidnrt in 
2004, Deva, str. BMnescu, nr.81.TM 229229.
• MM M marț,Deva, zona liceul Pedagogic;
idealăpentrus -«iu birouri, sc 6® mp,
teren aferent 1700 mp. TeL 0727/007253,216003.
• vând cad, 2 camere, hol, cămară bucătărie, 
anexe gospodărești șl teren, in sațul «Mm. 
Tel. 28»* Dobra.

■Mfe* ® 3— <to «teză hidramată

coordonarea activității de vânzări la nivel local

INSPECTORI DE ASIGURARE
(Deva, Hațeg, Brad, Orâștie, Petroșani)

1
• garemderi dKMMndatt balcon închis, 
contorizată etaj 3, zona Mărăști. preț 17.000 
euro.TeUW21S780.
• garaontafă Dorobanți decomandată etaj 1. 
gresie, faianță 610 milioane lei, negociabil. TeL 
0722/S3683,211021.
• lagant gareonM 2 camere, zona Dada, 
gresie, faianță noi boltă la intrare, parchet în 
bucătărie parchet laminat ușă nouă gratii la 
geam. Tel. 231284;

0724/695170

assasse'*"'1
• Mf MMMțr pentru efectrostivull» 
Banca#w nou, electromotor Ram. rezervor 
benzină Lada 1500 nou, mască metalică Lada 
1200, chiuvetă dublă fontă bucătărie, nouă 
convenabil. Tel. 223907.
■ vând foarte urgent set motor nou Borgo. tn 
curie, original, francez, cu segmerți Apex 70 mm, 
pentru Dada U00, preț 43 milioane lei Tel. 
0722/857600 ^WTOBll
• vând pieie de stAimb pentru mașină de cusut, 
motor electric, pedală grafer, cuțite $1 Triptoc 
nou, monofazic. Tei. 217543.
• vând piese de schtmb pentru mașină de cusut 
motor electric, pedală graifere. cuțite șl Triptoc 
nou. monofazic. Tel.217543.

diferite forme șl culori și arti- 
fidi tort pentru nunți, botezuri și alte anfversăn. 
Tel 0723/779477.
• vâMeura«Iarnă Bana. 150 euro si ceas mână 
Longines 200 euro. ambele cu aur eiectroplacat 
negodabH, perfectă funcționare. Tel 212272 
0723/732560.
«lMfefepMMte.preț 12 milioane M 
M 072874609»

• i — tgjMțfo cfe serviciu nr. 474, elib
erată de ANPC București, pe numele Beniamin 
Liviu Cltxao-Se dedare nulă

• teren MhavBia, la sosea, Hunedoara, apă, 
gaz, curent suprafață plană preț 6 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• vând 10 parcele teren a 500 mp. zona 
Căprioara, Relații la tel. 211124.
• vând UOOmp teren extravilan, Arehia, 13 km 
de Deva, bun pentru construcție casă de 
vacanță, posibilități racordare curent, acces 
auto, fs 23 m. Tel. 0721/643432.

O

experiență In vânzări asigurări 
studii medii sau superioare 

existența unui portofoliu de asigurări constituie un avantaj

Se oferă pachet -saăarial atractiv și posibilități de dezvoltare 
profesională 

Persoanele Interesate sunt rugate să trimită un CV și o 
scrisoare de intenție până h 01.03.2005 la fax 0254-225945 sau 

e-mail: c.decean&unita.ro

• aut piatra Închiriat garaj, zona Minerului, 
Teilor. Crișului, ofer chiria in avans. TeL 
07424)19418
• •»■■ spre închiriere garai, Deva, cartier Micul 
Dalas, pretaM st' panfru comerț. Tel. 
0723732560.212272

• vând2ferestreduHeto2canate, cea 16x1.6 
m, șl o ușă balcon, preț avantajos. Tel 
0726/321244,224112 seara.
• vând convsnaM masă panel extensibilă 07 x

1 1.0 m. pentru sufragerie și 4 scaune tapițate. 
I toate culoare maro închis TeL 220025.

• dMnfi IhcNm în tlrnoul Ifoer pentru 
caofcgratuKTriffli mcwaau utoadresat, 
taadresa.-P.Mi.Bdui. 1848 nr. 12, bl. 17.se. 0, 
ap. 27. Hunedoara.
• feta transport marfă tocai șl Irterurtwi 
cu autoutilitara de 34 tone util Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 6001 
240 h 230 Tel 229611,0740/963297.
• modkâni nateMflc» orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057.

H lui (2 culori)

de împachetare
nSnâ°tipa ■■■ 

ații la Redacția CUVÂNTUL LIBER, Str.22* 
. m.37A. parter sau la telefoanele: 0254/ 

mobil 0722/402.044.
ijanăde omelPf

VâragtasitTMtețiCV- 
ul pe fax la: (021) 
203.92.52 sm |M 
I* cffiGMMnMm*

Ji
;1

a Daca vrei cu adevărat ca anunțul tău si fle remarcat, 
I încearcă variantele speciale contra cost.

ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

unita.ro


și alt* 150 au fost date dispărute în na- 
V ufragiul unui feribot în apropierea capita- 
. lei Bangladeshului, Dacca, au anunțat ieri 

surse din poliție.

Sute «le copii au murit de frig

4 0 Promisiune. Actorul Chris Rock, cel 
iscare va prezenta ceremonia de decer- 
> nare a Premiilor Oscar, pe 27 februarie, 
-. a promis că ya avea grijă să nu ver
ii bească urât.

Kabul (MF) - Valul da frig 
care se înregistrează în Af
ganistan a provocat moartea 
a peste 1.000 de copii, în 
provincia Ghor, an anunțat 
autoritățile locale și organi
zațiile umanitare, care au 
lansat un avertisment referi
tor la posibila producere a 
unei „catastrofe umanitare ”.

„Estimările minime referi
toare la numărul copiilor care 
au murit sunt cuprinse intre câ
teva sute și o mie”, a declarat 
Paul Hicks, șeful programelor 
umanitare ale organizației Ca
tholic Relief Services pentru ves
tul Afganistanului.

Potrivit acestuia, o echipă a 
asociației a, reușit deocamdată să 
ajungă doar în 16 localități, unde 
au murit 80 de copii, însă si
tuația ar putea fi mult mai gravă

în alte zeci de localități care 
sunt izolate din cauza ninsorilor 
abundente.

„Sunt afectați de^frigșide lip
sa alimentelor, din cauza se
cetei” care se înregistrează în 
această provincie în ultimii ani, 
a explicat responsabilul.

Districtele Sâghar și Tulak ar 
putea fi extrem de afectate, a 
precizat el. Două convoaie de ca
mioane ale Programulu alimen
tar Mondial au plecat din Herat, 
transportând 140 tone de alimen
te, dar nu au reușit să ajungă.

Potrivit lui Geno Teofilo, res
ponsabil al unei organizații u- 
manitare, World Vision, 28.000 
de persoane se pot afla în pericol.

Potrivit ultimului bilanț al 
Ministerului Sănătății, 105 per
soane au murit din cauza afec
țiunilor respiratorii provocate 
de temperaturile foarte scăzute.

Fanii „Star Trek” lupta
Londra (MF) - Fanii „Star Trek” au 

cumpărat o pagină de publicitate in Los 
Angeles Times, în încercarea de a-i con
vinge pe executivii din televiziune să nu 
pună capăt serialului „Star Trek: Enter
prise". Realizată de rețeaua UPN TV, ul
tima parte din hitul sci-fi se va încheia la 
sfârșitul lui mai, după patru serii. Dar 
fanii din lumea întreagă s-au adunat pen- 

' tru a plăti reclama, care a avut titlul „Save 
Star Trek”.

Ei solicită și celor de la Sci-Fi Channel 
f să preia filmul de la UPN și să organizeze 

■a un protest In Los Angeles, pe 25 februa- 
Krie. Reclama descria „Star Trek” drept un 
" „simbol cultural”,

In „Enterprise” joacă actorul Scott Ba- 
l;kula In mlui f^pj^anului Archer. Acțiu 

^Fnea-din film se petrece inaintea celei din 
^•serialul original „Star Trek1

jlll Mul HMl ttavwffl
Londra (MF) - Madonna va juca rolul 

Khii Candy Darling, un travestit care a ju- 
ycat în filme de Andy Warhol, în anii '60 
,§și ”70. Darling, pe numele său James 
JkLawrence Slattery, a fost sursa de inspi- 
“rație a melodiilor „Candy Says” și „Walk 
;%On The Wild Side”, ale lui Lou Reed.

„Madonna dorea foarte mult să joace 
“intr-un film care să*i permită să câștige 

respect pentru calitățile sale actoricești. 
■ încă se străduie să scape de publicitatea 
"negativă ce i s-a Scut pentru filmul «Swept 
ksAway». Aceasta i se pare șansa cea mare”, 
|ța declarat tr sursă sub protecția anoni- 
Rmatului. „Ar face orice ca să primească 
Hț rolul și a fost chiar de acord să lucreze 
■gratis", a precizat sursa.

■^intr-un film care să-i

*' Oboods operațiilor
New York (MF) - Cetățenii americani 

IS au fost supuși, hi 2004, la peste 12 milioa- 
' ne’ de operații estetice, chirurgicale sau nu, 
S creștere a înregistrată fiind de 44% com- 
vparativ cu 2003, a anunțat Asociația amer

icană pentru chirurgie plastică (ASAPS). 
| Potrivit raportului anual al orgsi^iza- 
• ției, 90% dintre cele 11,9 milioane de in- 
I tervenții au fost suferite de femei, care au 

apelat cel mai frecvent la liposucții și la 
•'injecții cu botox.

Președintele ASAPS, Peter Fodo. .. con
sideră că dezvoltarea acestui sector are 
£legătură cu presa, având ocazia să vadă, 

cu proprii ochi, ce este chirurgia plastică.

►

Africa de Sud, marea câștigătoare
Sâmbătă seara s-an decernat premiile Festivalului International ae Fita de la Berlin

Berlin (MF) - Cinematogra
fia sud-africană a triumfat 
sâmbătă la Berlin, primind 
un Un de Aur pentru „U- 
Carmen eKhayelitska", o 
transpunere explozivă a ope
rei „Carmen” de Bizet.

Regizorul britanic Mark Dom- 
ford-May, care a montat „Car
men” pe o scenă a teatrului sud- 
afi-ican, a reușit să adagrteze în 
contextul sud-african Iubirea 
dintre Carmen și Don Jos6, una 
dintre cele mai cunoscute opere 
din lume. Textele operei au fost 
traduse în limba xhosa pentru 
coloana sonoră. Personajul prin
cipal feminin a fost interpretat 
de către actrița de origine sud- 
africană Paulina Malefane.

Germania a ieșit învingătoare 
cu filmul „Sophie Scholl - Les 
demiers jours”. Producție a 
adus regizorului Marc Rotbe- 
mund și actriței Julia Jentschun 
câte un Urs de argint.

Paulina Maletene, o altfel da Cannon. ' (Foto: epa>

Americanii nu au plecat nici tat în „Tnumbsucker”, o pro- 
ei cu mâna goală de la Berlin, ducție regizată de către ameri 
Lou Taylor Pucci a intrat în po
sesia unul Urs de argint pentru 
cel mai bun actor, distincție 
acordată pentru rolul interpre-

canul Mike Mills.
Franța a trebuit să se mul

țumească cu Ursul de Argint 
pentru cea mai bună coloană

sonoră, decernat lui Alexandre 
Desplat pentru compoziția șa din 
„De battre mon coeur s'eat ar- 
rete”, în regia lui Jacques Au
diat^

în ceea ce privește Asia, în 
afară de Ursul de Argint - 
Marele Premiu al Juriului acor
dat filmului „Paon” în regia 
chinezului Gu Changwei, 
malatezianUl Tsai Ming-Liang a 
primit Ursulde Argint pentru 
cea mai, tiring oi^ăuțte artis
tică adusă peliculei „Nitageau 
bord du clei" (Franța/Taiwan), 
o comedie muzicală cu scene de 
sex foarte îndrăznețe.

Premiul îngerul Albastru, în 
valoare de 25.000 de euro, a fost 
decernat celui mai bun fihn eu
ropean, „Paradise now”, în regia 
lui Hanj kbou-Assad (o produc
ție Franța/Germania/Olanda).

Ursul de Aur pentru cel mai 
bun scurt-metraj, "udat filmului 
„Milk” (Marea Britanie) regizat 
de scoțianul Peter Mackie Bums.

Nevestele certărețe trăiesc nai mult
Washington (MF) - Femeile 

care preferă să fie mai 
tăcute în timpul disputelor 
cu soții lor sunt de patru ori 
mai predispuse la boli de 
inimă sau la alte boli grave.

Journal of the American Heart 
Association a publicat un studiu 
care arată că femeile care tac în 
timpul certurilor conjugale și ce

le a căror viață personală are de 
suferit de pe urma activității 
profesionale își scurtează viața, 
fiind predispuse la îmbolnăviri.

Cercetătorii au studiat 3.700 
de persoane din Framingham, 
Massachusetts, timp de zece ani. 
Ei au mai descoperit că bărba
ților le priește căsătoria, acest 
lucru înjumătățind șansele lor 
de a se Îmbolnăvi de inimă.

Un alt studiu, realizat de Cen
trele de Prevenire și Control a
Maladiilor de la Atlanta pe un 
număr de 35.000 de femei, a ana
lizat legătura dintre bolile car
diovasculare și muncă. Femeile 
aflate în căutarea unui Ioc de 
muncă au sănătatea slăbită. De 
o sănătate mai bună se bucură 
femeile care au un loc de muncă 
satisfăcător -și cele casnice.


