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Vremea se va menține rece, izolat se “Am aflat că am HIV la 22 de ani”Deși grav bolnav, prietena sănătoasă a unui tânăr hunedorean, nu l-a părăsit
dimineața la prânz seara

Loredana Leah
E-MAIL: Ibredana.laah0lnformrfiedia.ro

Deva - Un tânăr infestat 
cu HIV a acceptat să vor
bească cu reporterii CL. T.G. 
din Deva a fost contaminat 
ta spital, ta anul 1997, mult 
după valul infestărilor din 
89-92.Toate măsurile luate de Ministerul Sănătății nu au putut Împiedica in totalitate conta

0 Polițiștii din județ care fee parte din 
IPA - International Police Association, 
Regiunea Hunedoara, au donat pentru 
victimele dezastrului din Asia suma de. 
25 milioane de lei. (V.N.)

) El Luni, la Casa de Cultură din Hațeg, 
de la ora 12.00. va avea loc festivitatea 
de inaugurare a Muzeului Țării Hațegu
lui, ce va funcționa în cadrul instituției 
amintite. Evenimentul va fl urmat de un 
Spectacol dedicat Zilei Unirii, sărbătorită 
în fiecare an la 24 ianuarie 2005. (S.B.)

Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu0lnformmedia.ro

Asta deoarece Alianța DA așteaptă mai întâi limpezirea apelor la ministere, pentru a vedea ce, unde și cum va face schimbările. „Eventuala schimbare a directorilor de instituții nu va fi un proces simplu”, a declarat ieri Dan Pricăjan, sub

prefectul județului. „Totul este etapizat. în. primul rând așteptăm numirea secretarilor de stat și abia apoi vom avea în vedere șefii de instituții descentralizate. Sigur, va fi o decizie de echipă, a Alianței”, a mai spus subprefectul. în prezent există nu mai puțin de 32 de instituții deconcentrate, la care se adaugă 16 companii, regii și direcții. ;Nu la toate conducerea poate fi schimbată, pentru că unele au regim special. însă majoritatea vor avea cât de curând noi directori. Cine va rămâne și cine pleacă? încă nu e nimic si

gur, cei vizați refuzând să comenteze.După câte se știe, (dar în politică protocoalele se pot schimba de la o oră la alta) în primul rând vor pleca cei care au făcut pe față politica PSD- ulUl, ori chiar au fost membri de partid activi; Georgeta Barabaș de Ia Me',,u; Mihail Rudeanu de la Direcția Sanitară Veterinară; Ioan Dăneasă de la Direcția Silvică; Ionel Moș de la învățământ și alții. Și să nu-1 uităm pe loan Nistor, cel atât de criticat de cel care va avea ultimul cuvânt, actualul prefect Cristian Vladu.

Directorii stau cu bagajele făcuteSe așteaptă numirile la centru pentru a face schimbările pe local Deva (S.B.) - Con&I*iiM Local Deva a aprobat acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Deva profesorului și artistului plastic Mircea Bâtcă, pentru aportul adus la viața culturală a urbei, pe o perioadă de patru decșnj i de activitate. Pentru activitatea sa, lui Mircea Bâtcă i-a fost acordată,, în data de 13 mai 2004, de către președintele României, medalia „Meritul Cultural”. De asemenea este menționat ca personalitate culturală din România în enciclopedia americană ,%Who’s Who”.

W W

Din primăvară - SMURD în județ
Tîrgu Mureș (V.N.) - Ieri, la Tîrgu Mureș, elicopterul SMURD ultraperformant și hangarul acestuia au fost inaugurate oficial. La eveniment, alături de alte oficialități, a participat și Petru Mărginean, vicepreședinte al CJ Hunedoara. Potrivit coordonatorului SMURD, dr.Raed Arafat, elicopterul donat de Ministerul Sănătății este dotat cu echipament pentru orice pacient critic, inclusiv de salvare montană. Din discuția avută cu P. Mărginean rezultă că demersurile făcute pentru ca și 

minarea cu virusul HIV a pa- cienților internați în unele spitale. „în primele clipe nu am realizat ceea ce mi se comunicase. Am fost prea șocat, credeam că sunt sănătos și numai pentru că aveam nevoie de analizele complete îmi făcusem și testul HIV. Mergând pe fir înapoi mi-am amintit că am fost internat în șpital, pentru varicelă, cu câteva luni înainte de încorporare, iar la internare sigur nu eram 

cetățenii din județul nostru să beneficieze de serviciile SMURD sunt destul de avansate. „Ca inițiator al acestui proiect, am insistat ca el să fie pus în practică cât mai curând posibil. Avem toâte motivele să credem că din primăvara acestui an acesta va fi funcțional”. Locația este deja stabilita la Grupul de Pompieri „Iancu de Hunedoara”, ea urmând a fi amenajată. Viitorul serviciu va funcționa ca un ONG, cu atrageri de fonduri de la CJ, consiliile locale și de la alte instituții.

contaminat cu virusul HIV”, ne spune T.G. Clipele de frământări și acuzări care au urmat sunt neesențiale acum pentru că fapta este consumată iar vinovatul nu se mai poate descoperi. “Sunt bolnav, dar am acceptat ideea și încerc, pe cât se poate să am o viață normală. E foarte important să mergi Ia psiholog și să nu refuzi comunicarea cu ceilalți; Gel mai mare suport moral trebuie acordat de fami

f sărbătoririi 
, K.pifaniai Șț4>:- 
JRgbwtetaH'.lâ. 
macedoneni.

(Foto: EFA)

lie. N-am spus la nimeni că am această boală. Am o prietenă neinfectată care, deși știe de boala mea, a hotărât să rămână lângă mine. Pot spune că din acest punct de vedere sunt norocos.” Poți să fii purtător de HIV 10-15 ani fără ea boala să se declanșeze. în circa doi ani de la atacul asupra sistemului imuni- tar victima este moartă, foarte puțini supraviețuind mai mult de trei ani./p.9

Ibredana.laah0lnformrfiedia.ro
daniel.iancu0lnformmedia.ro
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Condoleezza Rice, confirmata
Fostul secretar american de Stat, Colin Powell, și-a luat adio de la Departament

Competentă recunoscută

Utter ifgan, ținta

contactele

Numirea in funcție a lui Rice, 
a cărei competență a fost una
nim salutată, a fost aprobată de 
Comisie cu 16 voturi favorabile

și două împotrivă, mai mulți se
natori democrați alăturându-se 
colegilor republicani.

Votul Comisiei, care urma să 
fie confirmat ieri de plenul Sena
tului, a intervenit după audieri 
care au durat aproape 13 ore, in 
timpul cărora actualul consilier 
prezidențial pentru securitate 
națională a promis să acorde 
prioritate diplomației in politica 
externă promovată de Washing
ton.

Secretarul de Stat desemnat a 
recunoscut la audieri că in răz
boiul Împotriva terorismului au

13 ianuarie, la Karni, soldat cu moartea a șase israelieni.Cabinetul israelian pentru securitate a autorizat armata să pregătească o amplă operațiune în Fâșia Gaza, In cazul in care atacurile antiisraeliene nu vor înceta imediat, potrivit postului de radio.Cabinetul, prezidat de premierul Ariel Sharon, va examina trei planuri de operațiuni Unul dintre ele prevede reocuparea u- nor sectoare importante din Fâșia Gaza, în special din nordul teritoriului, de unde sunt lansate atacurile cu rachete.

fost luate și unele „decizii proai£' 
te”, iar armata americană « 
mers in Irak Oră a avea un plan 
de reconstrucție a țării după răz
boi.

Condoleezza Rice, in vârstă de 
80 ani, care urmează eă-i euccea- 
dă in fimcția lui Colin Powell, a 
fost autfiată pentru a doua zi 
consecutiv in Comisia pentru A- 
tăceri Externe a Senatului.

Secretarul de Stat american 
in exercițiu, Colin Powell, s-a re
tras oficial din Departamentul 
de Stat, miercuri, intr-o atmosfe
ră emoționantă.

Sute de angajați, pl le 
rang țnalt, dar și personalul bu
fetului, s-au reunit în marea sală 
a Departamentului de Stat, pen
tru ași lua la revedere d*- ' Po
well, «ub o pancartă cure 
scria „Mulțumiri din partea tu
turor, secretar de Stat Powell!”

Powell, In vârstă de 67 ani, a 
părăsit apoi clădirea Departa
mentului de Stat.

Kabul (MF) - Liderul militar afgan și fost candidat la alegerile prezidențiale, Abdul Răshid Bostani, a scăpat cu viață, ieri dimineață, dintr-un atentat soldatcu rănirea mai multor persoane, comis în fiefUl său, Shibergan, din nordul țării, a informat un post local de televiziune, citat de AFP.„In cursul acestei dimineți, în momentul In care b neralul Bostana își termina rugăciunea la 
moscheea Ghosha din 8-^bergan și se pregătea să salute populația, un terorist a acționat explozibilul pe care 11 avea asupra sa”, a declarat Mohammed Yus- suTRawănyâr, director ăl postului local de televiziune Aina.Autoritățile locale fiu au putut fi contactate pentru a confirma aceste informații.

. .-TT ■Ierusalhn (MF) ■ Cabinetul israelian de securitate, reunit la Ierusalim miercuri, a decis restabilirea contactelor cu Autoritatea Palestiniană, suspendate săptămâna trecută, după un atac palestinian, a anunțat postul de radio militar, citat de AFP.O primă reuniune la care vor participa responsabili ai serviciilor palestiniene de securitate și ale celor israeliene va avea loc miercuri seară, a informat sursa citată, fără a oferi precizări.Contactele dintre Israel și conducerea palestiniană au fost întrerupte după atacul comis la
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Valentin Buda

tMHJ valentin.budaOinformmediâ.rok_eea ce părea a fi la început un banc prost, o ultimă zvâcnire a mușchiului atrofiat al cenzurii comuniste, tărășenia cu interdicția prezentării publice a peliculei „Trianon", continuă. Spaima inexplicabilă a autorităților române, în speță a Ministerului Culturii, față de documentarul regizat de Koltay Gabor ia forme din ce în ce mai ridicole. Dacă romanii spuneau că acvilele nu își irosesc energia zburând după muște, acum ne aflăm în situația clară în care ministresa Muscă, în picaj vertiginos de serio

zitate, vrea să doboare o anemică pasăre turul, cea care, spune legenda, i-a călăuzit pe huni din stepele Asiei spre centrul Europei.Anchetarea de către poliție a celor care au permis difuzarea documentarului contribuie la crearea atmosferei de prigoană securistoidă împotriva iredentei imaginare care vrea să rupă Transilvania, trăgând între Ardeal și vechiul Regat un hotar de peliculă derulat de pe bobinele de film ungurești. Faptul că vreo trei popi, niște conducători de 

cămine culturale și câțiva imberbi activiști ai unor obscure asociații maghiare sunt chemați la secție pentru a da cu subsemnatul în a- ceastă chestiune le poate crea, ne- meritat, o aură de martiri, iar producției „Trianon" însemnătatea unui manifest de eliberare al unei nații oprimate. Fără această publicitate pe invers, dar cel puțin la fel de eficientă ca reclama pe bune, turneul transilvan al caravanei cinematografice ar fi trecut, mai mult ca sigur, neobservat.Rădăcinile acestui reflex exagerat al autorităților mioritice se regăsesc în educația bolșevică a celor care conduc România și la un deceniu și jumătate de la căderea regimului. Există o fobie față de tot ceea ce contrazice convingerile noastre, inoculate de manualele școlare ale vremii, despre anumite momente ale istoriei, al căror sens 

și însemnătate au fost minimalizate sau gonflate de istoriografia comunistă în funcție de interesele sistemului cărora această știință le era subordonată. Dacă ne amintim, Ceaușescu, înșurubat de istoricii aflați în solda PCR între marii domnitori, nu era văzut doar ca un personaj al istoriei României, ci ca o consecință „a luptei de veacuri a poporului român pentru eliberare", un conducător de esență mesianică a cărui venire la conducerea țării a fost prefațată de faptele de arme și vitejie ale mult mai umililor strămoși.Chiar dacă istoriografia nu mai este un accesoriu al puterii în România, cel puțin așa sperăm. Este clar că, oricât ne-am strădui să nu o facem, plătim încă tribut falsurilor istorice. în condițiile în care trecutul nostru ar înceta, așa cum e normal, să fie doar o galerie popu-

lată cu chipuri de eroi neînfricați, ale căror hibe au fost trecute la index, ce ar putea aduce nou documentarul lui Koltay Gabor? Nimic, dacă am ști că până și istoricii români ai vremii spuneau că pe culoarele palatului unde s-â semnat tratatul de la Trianon mirosea a petrol Fomâhesc, că entuziasmul Marii Uniri din 1918 s-a stins în Ardeal la mai puțin de un deceniu după ce administrația din Regat, cu aceleași metehne pe care le vedem și astăzi, a înlocuit guvernarea riguroasă și eficientă a Imperiului. Am afla poate că maghiarii rămași în afara granițelor Ungariei mici au fost nefericiți. Din acest punct de vedere însă i-am putea consola pe conaționalii noștri care se simt străini în România spunân- du-le că, trăind în aceeași țară și având aceiași conducători ca și ei, nici noi nu ne-am simții prea bine...
l-.VJURNALCUVÂJHHJ-
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Abonamentul lunar la Cuvântul liber valorează 
50.000 de tel plus taxe poștale și se poate 

face prin intermediul factorilor poștali, la ofici
ile poștale din teritoriu sau la jcdM «dacțteL

•I
privind

dnuarta '•
zariHuil* '
telefonul.
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H Un tar*- de 21 de ani, din localitatea 
Aurel Via leu, și-a bătut mama și a dis
trus mai multe bunuri din casă. Aurel I. 
este cunoscut cu astfel de antecedente. 
.Acum, el riscă să se aleagă cu dosar pe
nal, pentru violență în familie. (M.T.)

& Cardiologia, secție vitală în cadrul Spi
talului Județean Deva, se mută într-un 
alt spațiu, mal funcționai și adecvat. Si
tuată la etajul trei al clădirii noi a spi
talului devean, secția se va inaugura lu
ni, 24 ianuarie a.c., la prânz. (V.R.)
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Un bărbat este găsit 
mort, pe Strada 8 

I Martie din Petrila. Nu-i era cunoscută Identi- 
| tatea șl murise în urma unui Infarct.

Un bărbat este grav 
rănit, în urma unui

vineri, 14 ianuarie

sâmbătă, 15 Ianuarie

1
,1 rurm 
acpldent din localitatea Zam.

duminică, 16 Ianuarie Pr:“
Primarul Orașului

-------------------------- ----------------------- Brad, Aorin Cazacu, 
este implicat înt-un accident de circulație.

luni, 17 Ianuarie Are ,oc la șecli«l Pre-

Fii pe fază! CUVÂNJltf. te premiază!Cuvântul liber a lansat un nou concurs în data de 19 ianuarie!
Trebuie să taci doar atât
e Caută și decupează cele 4 piese puzzle care vor apărea in zilele de 19, 20, 21 și 22 ianuarie In cotidia
nul Cuvântul liber;
• Dacă ratezi una dintre cele 4 piese, ăi șansa să o lnlocuiești cu un Joker, care va fi publicat luni, 
24 ianuarie;
• Când le ai pe toate, lipește-le pe o coală de hărtie, astfel Încât să formeze imaginea alăturată. Scrie 
pe verso datele tale personale, iar pe plic „Cuvântul liber te premiază In toiul iernii!";
• Trimite imaginea reîntregită până în data de 28 ianuarie (data poștei) pe adresa redacției Cuvântul 
liber: 22 Decembrie, nr. 37 A, Deva;
• Poți să aduci plicul la redacție sau să 11 depui in cutiile Cuvântul 
liber.

în 31 ianuarie (data extragerii) Cuvântul liber te surprinde cu
premii!

Premiul CeL mare va fi un sejur de 7 Zile, pentru 2 persoane,
in stațlunee Felix.
Vei avea parte de cazare, mic dejun și multă apă fierbinte!Abonează-te acum și intri automatîn concurs!
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211275 (int. 8806).

NIVAMTIII Ai Cuvânta,!
WfllHifr Noroc să fie!

---------------------—---------------------facturii instalarea 
noului subprefect, Dan Pricăjan.

• Un bărbat a fost găsit mort la Hunedoara. 
Acesta și-a pierdut viața, în timp ce încerca să 
fure bare electrice din stația electică nr. 4, din 
incinta Siderurgicii Hunedoara;

• Prefectul semnează actele de transfer ale 

polițiștilor.
■ i■

Liderul Sindicatelor 
Miniere din Valea Ji

ului, Vasile Savu, demisionează din funcție;

• Cinci hunedoreni ajung în spital, bolnavi de 

trichineloză, după ce carnea pe care au con
sumate.fusese verificată;

• Concurs de schi al jandarmilor, la Straja, și 
două meciuri de handbal la Deva.

marțl, 18 Ianuarie

0 femeie de 89 ani,
—----------------- --------------------------------- din Hunedoara, este
I găsită arsă de vie în propria-i locuință.

joi, 20 ianuarie Meci de fotbal în
----------------------------------------------------- sală, la Deva.

miercuri, 19 Ianuarie

EHwt! Expoziția Figurilor 
de Ceară a Muzeului din 
Sankt-Petersburg. De
schisă la secția 
Științele Naturii, zilnic 
ihtre orele 9 - 17. 
Prețul unul bilet: 
40.000. Reduceri pen
tru grupuri șl elevi, sol
dați și pensionari. 

QriSșde; Muzeu? de 

Etnografie șl Artă popu
lară

Brad) Muzeul Aurului 

SsanhmetiHă~ Muzeul 
de Arheologie

Petroșani: Muzeul 
Mineritului

Deva; „Forma": Salonul 
de iamă al artiștilor 
plastici hunedoreni - 
2005

Hunedoara: Galeria de 
Artă deschide, pe o pe
rioadă de o săptămână, 
Expoziția de artă plas
tică a elevilor de la 
Liceul de Artă .Sigis
mund Toduță' Deva. Pe 

simezele galeriei hune- 
dorene vor fi expuse lu
crări de vestimentație, 
tapiserie, artă modernă.

colaje și design ce pot 
fi admirate, zilnic, Intre 
orele 10 - 16.

BlWlOfeelle sunt des
chis» și sâmbăta intre 
orale 9 -13.
Lforăria .Marin Preda',
Piața Victoriei (fostă Gh.
Lazări, Deva:
• .Mlrwva se dezlăn- 
W»*, de Rodica Ojog

Brașoveanu, 
este un roman 
polițist, de ' 
acțiune, ce 
face parte din- 
tr-o serie de 
romane, ale

aceleiași autoare, foarte 
apreciate de cititori. 
Subiectul desfășurat în 

volum este unul care .nu 
lasă cititorul să răsufle',
adică plin de suspans, 
cu rezolvări nebănuite.

♦ .data grupeloi .an
guine". pe Anita Hess- 
mann - Kosarls. Cartea
descrie o de
scoperire ști
ințifică rev

oluționară și 
felul cum 
funcționează 
o dietă specif
ică grupei sanguine a 

fiecăruia.

• .Tom șl Jerry', per

sonajele mult îndrăgite 
de copii au apărat pe

Liceul rămâne o fabrică de șomeriLiceele fără viitor sunt întreținute artificial, iar piața muncii caută muncitori
Raluca Iovescu
E-MAIL: raluca.lovescu@informmBdla.ro

Deva - Un sondaj făcut 
printre elevii clasei a VlII-a 
a demonstrat că un procent 
foarte ridicat dintre aceștia 
vor să-și continue studiile la 
liceu (77 la sută).Deși opțiunile lor arată că sunt bine orientați profesional, nici jumătate dintre ei nu vor ajunge să facă ceea ce-și doresc, pentru

că există diferențe foarte mari între liceele pentru care optează. Cele mai multe „sufragii” le-au întrunit profllele de servicii ale liceelor cu specific economic (sunt trei astfel de licee în județ) unde s-au înregistrat 264, 267 și 282 de opțiuni. Pe de altă parte există licee care au înregistrat 14 opțiuni (în total!) și asta la un liceu devean, sau 19, la un liceu din Lupeni. „Chiar dacă înregistrează; un număr foarte mare de opțiuni, liceele economice nu vor

putea să-și formeze mai mult de patru clase, iar copiii vor fi obligați să meargă la alte licee. Ăsta-i rolul repartizării computerizate: să nu rămână profesori fără posturi, iar liceele să aibă elevi, chiar dacă ele se dovedesc a fi fabrici de șomeri”, susține Dan Olteanu coordonator al Centrului de Asistență Psihopeda- gogică, realizatorul sondajului. Acesta a fost realizat pe 5422 de elevi de clasa a VIII-a, ceea ce reprezintă un procent de 98%

din totalul lor. Există și un procent de 1% care nu vor să mai meargă la școală (49 de copii)» număr care „e posibil să se tripleze pe parcurs, din cauza sărăciei”. Pentru Școlile de Arte și Meserii optează doar 20%, în condițiile în care cele mai multe solicitări pe piața muncii sunt pentru muncitori calificați iar „în restul Europei cam 50% dintre cei care își găsesc un loc de muncă sunt absolvenți ai acestor școli”.
ConcedierL.de catifea

. - ASalariați trimiși în șomaj ... diîi interes
Daniel I. Iancu
EMAIL: daniel.iancu@infbrmmedia.ro

Orăștie - Aproape toți an
gajați! Casei de Ajutor Reci
proc a Pensionarilor (CARP) 
din localitate au fost trimiși, 
la sfârșitul anului trecut, do
uă luni in șomaj, pentru a 
participa la un curs de cal
culatoare, gratuit pentru 
șomeri.Potrivit directorului Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Radu Trufaș, în ultimul trimestru din 2004,14 angajați ai CARP au urmat respectivul curs;

ei fiind în acel moment în șomaj. în același timp însă, „șomerii” lucrau fără a fi plătiți, deoarece activitățile organizației nu puteau fi întrerupte două luni. Imediat după terminarea cursului, ei au fost reangajați.„Noi nu avem suficient personal pentru efecțuarea de controale, deși acest lucru intră în atribuțiile noastre. De la CARP au urmat cursul de calculatoare 14 persoane, deci aproape tot personalul de acolo, dar erau în șomaj și puteau beneficia de gratuitate”, a declarat Radu Trufaș.întrebat dacă nu i se pare că S-a comis o cât de mică ilegali-
Sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Orăștie.tate, președintele CARP Orăștie, Valentin Cruceru, a răspuns că totul s-a făcut respectându-se prevederile legale. „Personalul a fost trimis în șomaj pentru că. nu

aveam de lucru, iar cursul de calculatoare tot trebuia făcut. Ei veneau la sediu doar pentru a-și face practica, nu pentru a lucra”, a mai afirmat Cruceru. î
sa", prezentat de colec
tivul Teatrului-Dramatic 
„I.D. Sârbu” Petroșani. 
Spectacolul va fi susțin
ut în două reprezentații 
la orele 10.30 și
12.30.

casetă video, 
într-un nou 
film ce oferă 
celor mici mai 
mult de o oră 
șj jumătate 
de distracție.

Caseta poate fi închiri
ată sau cumpărată.

• .Luke Mână rece* es
te un film de acțiune cu 
iz psihologic destinat 
adulților. Face parte din 
colecția clasică. în rolul 

principal poate fi văzut 
Paul Newman 
interpretând 
un personaj 
singuratic 
care nu poate 

sau nu vrea 
să se confor

meze nici unei reguli, 
ajungând să fie condam
nat la muncă silnică pe

viață, într-un lagăr. Fil
mul a fost nominalizat 
de patru ori la Oscar și 
de două la Globul de 
Aur. Prețul casetei: 
240.000 iei.

• DVD-ul video .Hany 
Potter șl prizonierei din 
Azkaban*, o ediție pe 
două discuri, la prețul 
de 1 milion de lei, 
conține elemente spe
ciale în exclu
sivitate: - 
.Cum s-a 
născut vizi
unea'- un in
terviu conclu
dent cu J.K. 
Rowling și echipa Ulmu
lui; - Trei provocări spec
taculoase pentru testat 
memoria; - Plimbări prin 
Honeydukes și prin clasa 
profesorului Lupin etc.

Album cu pa
tru CD-uri 
aparținând 
binecunos
cutei trupe 
IRIS, care 
cuprinde
piese din întreaga cari
eră muzicală a celor de
la IRIS. Albumul este in
titulat 4rMotion".

CINEMA Patria - Deva.
Reprezentații de la 
orele: 14, 16, 18 și 20.
Preț bilet: 25.000 - 
35.000 lei. .The Last 
Shot*, producție SUA. 
Filmul 11 are ca regizor 
pe Jeff Nathanson care

a plasat în rolurile prin
cipale pe Alec Baldwin 
și pe Mathew Broderick. 
Subiectul prezentat se 

raportează la persoana 
unui scenarist ratat - 

Steven Schats, care are 
tot felul de idei 
nătăflețe. Ambiția vieții 
lui este să facă FILM. 
La un moment dat este 
contactat de un fals 
producător de filme, un 
agent FBI sub acoperire, 
care are misiunea de a 
demasca mafioțli care 
Iau mită de la realiza
torii de filme din Holly
wood.

Petrila: Astăzi, la Clubul 
Copiilor va avea loc 
spectacolul .Cenușărea

Bazin de înot. Hune
doara. zilnic: 10:00- 
22:00. Sâmbătă: 09:00 
13:00; 14:30-22:00. Du
minică: 09:00-14:00 
Costuri: adulți - 60.000 
lei; popii, stu- 
denț i, militari - 
30.000 lei; 
taxă de inițiere 
înot - 500.000 
lei/10 ore;
abonament bazin/lună- 
700.000; abonament 
bazin șl saună/lună ■ 
1.000.000 lei; sală de 
fitness - 30.000 lei/oră; 
sală de fitness - 
300.000lei/lună, cosme
tică, coafură, masaj - 
100.000 lei/40min. - 
200.000 lei/oră 

Klass Club: Program: lu
ni - sâmbătă 9-21. 
Fitness - 40.000 lei/ora; 
10 ședințe: 250.000 lei; 
Masai relaxare - 
130.000 lei/50 min.; 
masai antFcelulItlc - 
150.000 lei/50 min.; 
masai medical 
150.000 lei/50 min.; 
Solar - 30.000 lei/5 
min. Arompteraple - 
150.000 lei/ora;
Aerobic - 40.000 lei/ora; 
250.000 lei/10 ședințe.

Clubul No Name pferă, ' 
începând cu ora 20.00, i- 

un program special. Re-, 
zervărl lă numărul de 
telefon 0724583500. j 

Sote Club din Simeria văi 

garantează buna 
dispoziție. Rezervări și in
formații la numărul de 
telefon 0254-263615.

Snack-bar-ul .Vulcanic’, 
din Deva, str. M.Emlnes- 
cu, prezintă, în data de 21 
ianuarie 2005, ora 20.00, 
unj’rogr =OLK.
.SupremaSub*, din Deva, 

B-dul N. Bălcescu, bl. 12A 
- parter, oferă, zilnic, în
tre orele 9.00 - 2:00, dis
tracție cu Ruleta Electroni
că și cea mai savuroasă 
cafea și satisfacție, depli
nă. Rezervări: 221220,

PARÂNG: a Pârtia .B’:
dificultate: mare, 
lungime: 900 m, dif. de 
nivel: 450 m, lelescaun? 
» Poenlța; dificultate: 
mare, lungime: 2.505 m,‘ 
dif. de nivel: 800 m, 
telescaun. ___
STRAJA:» Platoul Soare

lui: dificultate: ușor, ? 
lungime: 700 m, dif. de 
nivel: 51 m 
Program: 9:00 -16:00 
Tarife urcare: 25.000 

Informații: Central de la 
Petroșani, tel/fax 0254- 
542771 sau 0722- 
401720.

mailto:raluca.lovescu@informmBdla.ro
ConcedierL.de
mailto:daniel.iancu@infbrmmedia.ro
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Soluția Intagramel din numă
rul omcadent:
B - A - GARLA - LĂUT - 
SAUNA - B - B - CRIC - CU
RATEI - U - ROIBA - SR - 
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- LAT - ARS - T - REA - MO
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ASI
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ITVR. Sport 7XX) Știrite ProTV Ce se-

ă«ț<

Mihăilescu
9:15 Tânăr șir
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bed, 
Doug Davidson

»

t

J

1530
I6DOM1

Hiaxrwfe, tafa, 1996) 
1740 Viața cu 
IfclO 
19300

> 
4

» 
l 
I

; 1030 Doctoral de șutate 
11:45 Numai unchi să nu fii 
13XX) Știrite PRO TV. Sport 

Meteo
13s4S Capcana mMuntar

Q (dramă, SUA, 1996) 
Cu: Stephen Coffins, 
Keri Russell Phylida 
Rashad. Midtelle (Keri 
Russell) este o tânără 
obsedată de Bill Bar- 
Hand (Stephen Coffins» 
cunoscut din serialul Al 
șaptelea cer), deși 
acesta este căsătorit și 
are copii.

16X)0 Tânăr și 
R

17X56 Știrie ProTv. Vremea 

1735 Teo Cu teo Trandafir 
19XJ0 Știrfe ProTv. Sport 

Vremea

1

I

t

i

Norris, Dylan Neal, Jen
nifer Tung, Ralph 
Waite, Start Whitman. 

^^ProiectuilulHutay 

Glftorilfer, SUA 2002) 
. Cu: Lance Henriksen, 

Andrea Roth., Russell 
Fenier. ‘Proieital lui 

Huxley' este povestea 
lui ffeirian Knowles 

(Lance Henriksen), 
președinte al Bio-Comp 
Industries, care anga
jează o echipă de ex
pert pentru a găsi un 
avion care dispăruse to 
pădurile Pacificului din 
Nord-Est

0X6 IMMune pentra 
HprafetaNe (reluare) 

2» Șftta Pm TV 
BgOoctonri

r

i

ACASĂANTENA 1

f 
I
4

I

I 
t 
t

I

I

630lnguraprasal 
7XM Obanfltor. Cu: Sanda 

Mcola
MO Canalul ta știri 

1030 In gura prarâl 

1030 Banny HU 
11X10 Conan Interactiv 
12XX) Sue Thomas 
1330 Observator. Cu: Simona

Gheorghe 
13:45 Corky, nătărăul danu- 

qU (reluare) Cu: Chris 
Kattan, Vinessa Shaw, 
Peter Falk. Blândul vet
erinar Corky Romano e 
luat prin surprindere 
când primește un tele
fon de la tatăl său, pe 
care fi credea de mult 
dispărut, Pops, un 
mahăr al lumii inter
lope, care tocmai fusese 
pus sub acuzație, 

1630 Observator . 
1645 9595 - Te torață ce să 

fad
17145 Vhrere- A trăi u isi- 

gime (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa

18:53 Sport Meteo 
IftOO Observator. Sport.

Mai iute ca moartea 
Olfwestem, SUA 1995) 

CU: Sharon Stone, Gene 
Hackman, Russell 
Crowe. Unul dintre 
maeștri stilului western, 
Sam Reimi, reușește cu 
Mai iute ca moartea să 
împingă genul într-un 
fel de postmodernism 
cu accente absurde.

2236 Rtaakto taltn- 
fâperadtere (comecfie, 

.SUA, 1999) Cu: David 
Hyde Piercer, Macken
zie Astin, Carmen Elec
tra, Markus Redmond. 
O comedie absolut țic
nită despre ritualul 
zucerir. inei femei, co
mentat de un observa- 

. * tor extraterestru venit 
să studieze specimenele 
umane și bizarul for 
comportament de cuplu.

I

" 1 
v -I

I

I 
r

530 Pa Matavărate (re
luare)

6X00 Pădurea blestemată
Bl (reluare) 

8:15 dootaă cu piper (re- 
0 luare) 

9:15 Rubl (reluare) 
10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 Extravaganta Anastasia
0 (reluare) 

1230 Peria, cărările Utiril.

0 Cu: Aracely Arambula, 
Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Gaitan 

1430 Pisica săltetid. Cu:
0 Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio - 
Alcazar, Liliana Ro- 
driguez 

15:45 Păduraa blestemată. 
1730 Rteraștfri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață 

17:55 Vremea ta acasa 
IftOO Gftanas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona

I

20ț00 Numai iubirea. Cu: Co- 
0rina Dănilă, Alexandro 

Papadopol Oana Zăvo- 
„.^ranu, Bianca Neagu, 
? Iurte Darie, Anca Pan- 

•' 'drea, Vlad Rădescu, To
re Vasilescu, Dan Bor- 

' / deianu, Carmen lones- 
'cu, Ioana Ginghină, 

• Adela Popescu, Oliver 
Toderiță, Cristina Cio- 

' ran, Pavel Bartoș, Ana 
Mana Moldovan, Octa
vian Strunilă

2MB Oocoiatil cu 
2238 Ciocolată cu . Cu: 

«Murilo Benldo, Mari
ana Ximenes, Marcello 
Novaes, Osmar Prado, 
Lilia Cabrai, Priscila 
Fantin

23XXJ Extravaganta Anasta- 

0sla. Cu: Norkis Batista, 
' Juan Pablo Raba,

Kiara, Hilda Abrahamz, 
Dora Mazzone, Saul I 

!

7:00 Maria Bonita
ft00 Teleshopping
830 Bugetul meu 
9X30 Rebeli (reluare) 

1000 TonomatulDP 2. Emisi
une de divertisment cu________ ____________  I 
știri din lumea muzeală, ' 

invitați în platou, dedi
cații șl mesaje în direct 
prinSMS_______________ .;

1130 dnd minute de cutară . 
11545 Presiuni 
1240 Euro-Dispecer 
12>£ Magazinul sludburilbr 

teritoriale: TVR Craiova 
1330 Teleshopping 
14XX) Desene animate 
1430 Desene animate Școala

Q micilor vrăjitoare 
15:00 împreună In Europa 

Magazin interetnic 
16X» Lecția ta privit 
1630 Ond minute ta cutară 
1&45 Jurnalul TVR. Sport. 
17500 Rebelii 
17:55 Euro Dispecer 
18X10 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 Ond minute ta cultură 
1830 Auto dta 
19X10 Maria Bonita 

» 
(
1

<

3Î

201X) Dragul de Raymond 
2^0 în țara faraonilor 

2130 NBA Action 
2130 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România 
22515 D'ate Iu' Mitică Cu:

.Mitică Popescu. Arsura 
de gradul zero - Florin 
Marinescu din Puroinica 
a luat în urmă cu un an 
mașina de pompieri a 
primăriei și a ascuns-o 

' curtea cumnatului 
iu refuzând s-o dea 
lapoi. Impozit pe 

căință - Preotul din 
Costești, lași, refuză să

„ - primească la liturghie 
enoriașii care nu plătesc 
taxa anuală pefflni bis
erică.

2335 Cki 2 Dance la Miami 
IM NBA Action

,1546 Baschet Med din NBA 
' sTl

1

dtatt

7X» Tetashoplng 
730 Viteză muM 
7:55 Sport gu Florentina 
8X)0 Dragoste șl putere 
830 Sunset Beach 

930 Roseanne Cu:
0 Roseanne, John Good

man, Laurie Metcalf, 
Sara Gilbert 

10X10 Kensky Show 
10:55 CHp Art 
11X10 Monica Prezintă Mono- 

ca Puiu
12X10 Sport dietă șl o vedetă 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la peu 
1325 Roseanne
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beadh

0Cu: Peter Barton, Ashley 
Hamilton

1520 Focus. Sport. Meteo 
1525 Dragoste și putere. 
1530 Camera darts 
1630 TWcă, steluță de cine

ma
1650 Kensky Show 
18300 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina țopescu 
19X10 Monica. Prezintă Moni

ca Puiu.

ifiOO Seigink) Show talk 

show de divertisment 
21X10 Ce vor fetele Cu: An

dreea Raicu
2380 Polițistul din Beveriy

H Hills 3 (acțiune, SUA 
1984) Cu: Eddie Mur
phy, Judge Reinhold, 
John Ashton, L(sa Eil- 
bacher. Regia: Martin 
Brest Eddie Murphy își 
ia iar în primire rolul lui 
Axel Foley care, în pri
mul Beverly Hilly Cop, 
l-a propulsat în lista de 
orefaințe a publicului și 

’>' fa Scut din el unul din- 

' tre cele mai îndrăgite 
staruri de comedie. De 
această dată, locul de 
desfășurare a anchetei II 
constituie un cunoscut 
part: de distracții (fin 
California, Wonder- 
Worid.

Fora» 
Mtevra

I

f

fcOu riașlna timpului (SF, 
13 SUA 2002)

940 Păzind-a pe Toss
13 (Comedie, SUA 1994) 

1120 Dragoste nebună
13 (Comedie, SUA 2003) 

13X» VOtate la Hoăywood: 
Julia Roberts 

13:30 Hansel fl Gretel (Fan
tastic, SUA 2002) 

15:00 Prwna le Academiei Eu
ropene de Rkn 2004 

16110 Valentin (Dramă, co- 
dproducție, 2002) 

1735 Joey Episodul 3-Jrxy 
și petrecerea 

18:00 Nebun tapă mambo
13 (Comedie romantică, 

Anglia, 2000) 
1930 Cinema, dnama, cine

ma Episodul 1027 
20XX) Strtffld (Acțiune, SUA 

(32003) Cu: Steven Sea
gal, Sherman Augus

tus.
21:40 Mașina timpului (SF,

O SUA 2002) 
2320 Rectului (Acțiune, SUA 

2003)
1:15 Totul despre sex
Bl Episodul 90: Din lac în 

puț Cu: Sarah Jessica 
Parker, Kim Cattrail 

1-45 Vânzătorii ta aspira- 
S bare (Comedie, SUA 

2002)

EUROSPORT

I 
I

04.-00 Live Tenis: Openul Aus
traliei 1400 Decalat Tenis: Ope
nul Australiei 14:45 Decalat 
Skeleton: Cupa Mondială, la 
Torino 15:15 Live Biatlon: Cu
pa Mondiala, la Antholz 1645 
Live Snooker: Openul Tarii 
Galilor, la Newport 1830 Live 
Bob: Cupa Mondiala, la Torino, 
Italia Ferninin, manșa a doua 
1930 Reportaje Fotbalc Top 24 
20XX) Decalat Sărituri cu Schi- 
urile: Cupa Mondială 21 CO Live 
Snooker Openul Tării Galilor, 
la Newport OOXX) Reportaje 
Raliuri: Campionatul Mondial 
-Raliul Monte Carto Ziua întâi 
0030 Reportaje Spoituri Extre
me: Yoz Extrem

07.45-UU.QU Jtservawr < 
Deva (r) <

16.35-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator.

i

i

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de jol

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedo- 

reană
21M Publicitate
21.05 Week-end TELE 7

i

12.15 Providence (serial)
13.15 Film artistic (reluare) 
15.00 Film artistic
16.45 Film artistic 
1830 Him artistic
20.15 Him artistic
2200 Brigada de poliție. Un 

serial polițist mai puțin 
obișnuit prezintă viețile 
profesionale și personale 
ale câtorva polițiste din 
San Francisco. Brigada 
de poliție are acțiune, 
suspans, crime și 
urmăriri spectaculoase, 
dar dezvăluie părțile 
plăcute p neplăcute dri 
viețile amoroase și de 
familie ale personajelor 
feminine.

DISCOVERY
16XX) Apocalipse de anti

chității
17.00 Câmpuri de bătălie

1 1&Q0 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter

1830 Clubul de pescuit Buena 
Vista

19.00 Mașini extreme 
20.00 Vânătorii de mituri, 

Scufundătorui/Hoții de 
mașini

21.00 Confruntarea fiarelor 
22.00 Campionatul Mondial al 

constructorilor de mo
tociclete

23.00 Curse, Mașinării din in
fern

■ fffîiW Moeiikleai

0‘
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Impozite mal mici pe venitul global
Vor plăti cei care solicită cu acte acordarea deducerilor prevăzute de Codul Fiscal
Clara Păi
IMAILi olM.pMOInfonwneclle,ro______

Deva • Contribuabilii care 
doreac ti deduci din impor
tul pe venitul global aferent 
anului 1004 cheltuielile cu 
reabilitarea termici a 
locuinței, aeigunrou 
locuințelor, aeigurlrlle pri
vate de edilitate ai pomul 
private trebuie ea depună, in 
perioada urmdtoaro, la ad
ministrațiile financiare o ee
rie de documente.

Copiile actelor care Justifici 
aceste cheltuieli trebuie anexate 
declarației de venit global ți de
puse Împreună pini la termenul 
stabilit de lege, in caz contrar 
pierzindu-se dreptul de dedu
cere.

>

Reabilitarea termică a 
locuinței

La stabilirea venituluLanual 
global impozabil pe anul trecut

Mlheela eoldor.

se acordă, conform Codului Fis
cal, in baza setului de docu
mente justificative depus de con
tribuabil, o deducere in limita 
sumei de 15.000.000 de lei pentru 
cheltuielile efectuate in 2004 cu 
reabilitarea locuinței de domi
ciliu, in vederea reducerii

pierderilor de ollduri fi Îm
bunătățirii confortului termio. 

Lucrările de reabilitare ter
mică se referă atât la spațiile cu 
destinația do locuință de domi
ciliu aflate în proprietatea ex
clusivă a unei singure persoane, 
căt și la cele aflate in copropri- 
etate indiviză, precizează Mi- 
haela Boldor, purtător de cuvănt 
al Direcției Generale a 
Finanțelor Publice a Județului 
Hunedoara-

Facilitatea se acordă indife
rent de data construirii locuinței 
de domiciliu.

Aaigurarea locuinței
Din venitul global impozabil 

pe anul 2004 se deduc maximum 
200 de euro dacă proprietarii au 
Încheiat polițe de asigurare a 
locuințelor.

Potrivit procedurii de acor
dare a deducerilor In cazul asi
gurării pentru locuința de domi
ciliu, contribuabilii trebuie să

anexeze la declarația do venit 
global copil alo contractului de 
asigurare, chitanței cu care s-a 
plătit prima de asigurare, actu
lui de proprietate fi actelor de 
stare civilă.

în situația in care locuința a 
fost dobândită in timpul căsăto
riei, l^eun ntel de plată a 
primii de asigurare pot fi emise 
pe numele unuia sau ambilor 
soți.

Avantaje pentru soți
Deducerile reprezentând chel

tuielile pentru reabilitarea ter
mică a locuinței fi asigurarea 
locuinței se acordă persoanei fi
zice care deține locuința în pro
prietate.

Astfel, pentru locuința deți
nută de o singură persoană, de
ducerea se acordă proprietaru
lui. Dacă locuința este deținută 
în comun ■ cum este cazul 
soților - de deducere beneficiază 
flecare coproprietar.

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul 
importului, comercializării și distribuției de produse de larg consum, 

Angajează
• Electronist
CERINȚE:

- stadii medii
- cunoștințe depanare aparatură electronică (în special televizoare color)
- cunoștințe operare PC (internet, e-mail, editare text)

e,... Experiența în domeniu și domiciliul în DEVA constitute 
nn avantaj.

SE OFERĂ:
- posibilitatea de a îucra într-o echipă tânără, într-un mediu modem, 

profesional și în plină dezvoltare
- pachet de beneficii motivant

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună candidatura 
pentru postul scos la concurs sunt rugate să trimită până cel târziu în 27/01/2005 CV-ul 
cu fotografie și scrisoarea de intenție în care să se menționeze postul solicitat (prin

Pentru deducere aveți nevoie de devizul de lucrări. (Foto: arfiivă)

Deduceri pentru 
sănătate fl pensii

Deva (C.P.) - Persoanele fizice care doresc să beneficieze de deducerea din impozitul pe venitul global obținut anul trecut a sumelor plătite pentru asigurările private de sănătate și fonduri private de pensii trebuie să depună, Împreună cu declarația de venit, o serie de documente justificative. Actele vor fi înaintate in acest an la administrațiile financiare la care sunt arondați contribuabilii. Deducerile sunt acordate in limita sumei de 200 de euro pentru flecare dintre asigurările menționate. Deducerea este limitată la cel 200 de euro cumulat pentru angajat și angajator, în cazul in care firmele plătesc, parțial sau integral, primele de asigurare ale an- gajaților. Actele necesare obținerii unei deduceri pentru contribuția la schemele facultative de pensii ocu- paționale și primă pentru asigurările private de sănătate sunt copiile documentelor care atestă plata acestora.
Societatea Comercială Muller Guttenbrunn Recycling SRL, 
cu sediul în Timișoara/Chișoda, județul Timiș, anunță încetarea contractului de man

dat nr. 712 din 31 martie 2003, încheiat cu SC PRODSIM SRL cu sediul în Simeria, Str. 
Depozitelor nr. 1, județul Hunedoara, începând cu data de 3 ianuarie 2005. Orice acte 
încheiate de SC PRODSIM SRL în numele și pe seama societății Muller - Guttenbrunn 
Recycling SRL, după această dată, se consideră nule.

De asemenea, SC Muller - Guttenbrunn Recycling SRL nu a avut și nu are nici un fel 
de relație comercială cu SC TERRAKANN SRL, cu sediul în Lăpușnic, Str. Principală, nr. 
46, județul Hunedoara, J20/274/2004, R16177212.

Rugăm toți colaboratorii care au încheiat acte în perioada 31 martie 2003 - 3 ianua
rie 2005 să ne contacteze la nr. telefon 0256/285.413.

TRANZACȚII BURMIBE
PRINCIPALELE COTAȚII

Societatea Preț Variație
închidere

(lef/act) (%)
1. SNP PETBOM 3990 -5.67
2 SIF1 BA&O-CRIȘAMA. 10000 -0.99
3. TLV 11600 0
4. BIRD 49400
5. IMPACT 7180 ■4.67
8. AZDMURJBȘ , soon »7.M
7. ANTIBIOTICE IAȘI 7750 -2,82
s. rompetrol rafinare ioso <-3.B8
9. HABER . S1S0 -o,oe
10BCCARPATICA ♦5,93
11. DECEBftC DEVA 25S *3®

Rubrică realizata de SVMIFH F1NWEST SA.'DBîIA, ttâal
Decabal. W. R, parter (IfngA QUASAR), tal.: 221177. ..

Valută
BNR
Curșurvalutar practicat debărvBile~TO~De

Valută

Cursul de referință ai Băncii Naționale a României în 21 Ianuarie 2005
euro____________ dolar__________ liră sterlină franc elvețian

37.998____________ 29.323 54.748 24.636
ialn-----.... -.....-.......... ... ..... .......... ....--

euro dolar
C V C V c

38.200 38 850 29.500 30.000 54.00( _______
36.900 37.750 28.290 29.130 52.870 54.530
37,300 37.800 28,692 28.192 „
37.500 38.300 28.900 29-700 54.0Q0 55.200-------------------------------------------- X-  j

BancPost________
BRD_____________
Banca Transilvania 
Raiffeisen Bank

Herdan Exchange 
Star Exchange

23.810 24.620
53.502 54.3§2

forint

forint

22.500 25.000
23.300 25.500

28.500 30.000 51.500 54.500
28.200 28.700 52.000 55.000

liră sterlină franc elvețian

de calele d< gctamFvaltrtat i

37.500 38.300
37.000 37.500

24.051 24.451
24.220 24.
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<3 Peste 12 ziariști din Valea Jiului au sem
nat ieri un protest scris față de lipsa de 
transparență a instituțiilor publice din zonă 
și a primarilor care nu .vor să facă cunos
cute acțiunile lor așa cum prevede legea. 
„Acesta este doar primul protest de acest 
fel, declară Nicu Tașcă, editor coordonator 
Jurnalul Văii Jiului. Vom continua". (IJ.)

*w’li'i'» î v < « » w wv m".« w. w v<i v ti

Iliescu moare, 
dar nu se predă
Tiberiu Stroia
BMAIU tlberlu.MrolaWnformmedla.roIntre oamenii de la vârful PSD-ului, departe de ochii lumii, se dau lupte crâncene. Practic, după pierderea alegerilor, partidul născut și crescut de Iliescu s-a împărțit în două cete. Cea a reformatorilor și cea a conservatorilor. Iar cel mai înverșunat luptător se dovedește a fi însuși Ion Iliescu, tata tuturor PSD-iștilor. Fostul președinte nu se gândește deloc la pensionare. El vrea să fie președinte. Măcar de partid, dacă al țării nu poate.Probabil că furia cu care Iliescu se agață cu dinții de șefia partidului are la bază convingerea supremă a acestuia că această funcție i se cuvine pe viață. Și dacă ținem cont de faptul că sub aripa sa au crescut și s-au îmbogățit majoritatea celor care vor astăzi să-l marginalizeze, ar trebui să-i dăm dreptate.Nu știu în ce măsură Iliescu va reuși să pună piciorul în prag și să ia în mâini frâiele partidului. Cert este că ultimul care a plătit pentru curajul de a-l îndepărta a fost Ceaușescu. Numai că asta e altă poveste...

Cel mai important criteriu după care ar trebui să se facă schimbările este competența. Sunt de acord cu schim barea deoarece este nevoie de un suflu nou pentru ca instituțiile respective să funcționeze bine.
Dan Sava, 
Strungar, Deva

Nu vor fi schimbați toți directorii instituțiilor descentralizate, dar poate că mulți dintre aceștia merită să fie schimbați. Criteriul competenței cred că ar trebui să primeze și nu cel pe care-1 știm cu toții: politic.
Mariana P., 
Inginer, Deva

Într-un fel aceste schimbări sunt necesare pentru că este nevoie de întinerirea echipelor care se află la conducere. Nu sunt de acord cu schimbările pe criterii politice, fiind mult mai importantă capacitatea intelectuală.
Mircea Rusneag, 
Profesor, Deva

Acesta este de cele mai multe ori punctul de plecare pentru ca lucrurile să înceapă să meargă bine. Să se schimbe, dar pe criterii de competență, nu pe criterii politice pentru că atunci, de fapt, nu se schimbă nimic.
Eusabeta Bobea, 
Deva

De flecare dată când a venit la putere alt partid s-au schimbat și echipele de la conducerea instituțiilor aflate în subordinea statului. Cred că persoanele competente ar trebui păstrate indiferent de culoarea politică. 
Cristian H.,
Deva

CRISTINA COMIMPEX SRL
SC fflDROCONSTRUCȚIA SA HAțEGNERA COMFOREST SRL
GIESGUTH MOBELELEMENTE LÂPUGIUDAN CONS SRL 7 ' DEVA

DEVA >DEVA

DEVADEVA DECEBAL
HOREA, 87HĂRÂULUI, 8
GRIND, 68AGRIVIȚEI, 7
22 DECEMBRIE, 37A22 DECEMBRIE

bucătar
finisor terasameate i gaterist la tăiat bușteni 
.gaterist Ia tăiat <3

STAR CONSTRÂNS SRLCOMPACT
E&D FLEISCHER PROD COM DEVA D.VODĂ, 13STAR CONSTRÂNS SRL DEVA 22 DECEMBRIE, 37A instalator apă,
SC H1DROOONSTRWIA SA - HAȚEG HOREA, 87 lăcătuș

inginer construcții civile, industriale și agricole 
inginer

IWtf321inginer construcții civile, industriale și agricole 1
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REP ROVER SERVICE SRL 
ROLPLAST PRODIMPEX SRL DEVADEVAUNICORN EXIM SRL 
STAR CONSTRÂNS SRL NERA COMFOREST SRL

DEVA
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ZARANDULUI, 69
1 DECEMBRIE, 10PATRIEI PT 17 mecanic auto
22 DECEMBRIE, 37 A < muncitor neeaHBmmuncitor necalificatHĂRÂULUI, 8

Deva (M.S.) - Aețiunea Populară (AP), filiala Hunedoara, susține ideșsa unificării -orjelor politice dreștin-democrafe din România într-un partid de orientare populară, a declarat pre ședințele AP Hunedoara, Dumitru Ifrim.El a precizat că ideea a fost propusă înainte de alegerile generale, dar că acest lucru „nu a fost înțeles de conducerile centrale ale partidelor”.în opinia președintelui AP Hunedoara, unificarea AP, PNȚCD, URR și PCD într-un singur partid va reprezenta „un pas important pentru viața politică românească”. „Sper că liderii partidelor politice și-au

montator subatWftfițfișmuncitor n<?califlcat 1
MK •«* 1.2

‘ A.

dat seama de erorile făcute și că România va avea un partid popular puternic, de centru dreapta", a spus Dumitru Ifrim.El a adăugat că, în plan local, au avut loc deja discuții eu PNȚCD.Reiterând faptul că AP Hunedoara nu-și dorește funcții în noul partid popular creștin democrat, președintele filialei Hunedoara a menționat că nu este exclus ca o primă rundă de discuții la nivel central, între AP și PNȚCD, să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni. Echipa de negociere din partea AP va fi condusă, cel mai probabil, de fostul deputat Vasile Lupu.

; Deva (D.I.) - Ieri, la rPWifectura Județ&lui Hunedoara, a avut loc o ln- tv ti^hUț Intre reprezentanții ’ instituției și primarii din județe alături de șefii Ocoalelor Silvice. Discuțiile purtate au avut în vedere aplanarea conflictelor, acolo unde ele există, dintre administrația publică locală și silvicultori. La nivelul județului sunt mai multe primării care, în prezent, se judecă cu ocoalele silvice pe raza cărora se află din cauza faptului că nu le-au fost încă restituite pădurile.
Salvamontiștii din Retezat avertizeazăTuriștii sunt sfătui# să aibă pe traseele montane colțari și pioleți

Deva (M.S.) - Salvamontiștii din Masivul Retezat avertizează turiștii care doresc să urce pe trasee, la acest sfârșit de săptămână, asupra pericolului pe care-1 reprezintă stratul de gheață format sub zăpadă. A- tenționarea survine după ce ultimele accidente înregistrate pe munte au avut drept cauză principală faptul că turiștii au alunecat pe gheață și au suferit fracturi ale membrelor.

Turiștii care merg pe traseetrebuie să aibă echipament călduros, colțari și piolet pentru gheață. Le recomandăm să evite traseele lungi, pasajele abrupte și să se asigure cu corzi, unii de ceilalți”, a spus șeful Serviciului Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.în Retezat, stratul de zăpadă măsoară 40-50 de centimetri, dar pe văi grosimea acestuia poate ajunge la 70-80 de centimetri.

Pentru sfârșitul de sățâmână se apreciază că va mai ninge și că
se va produce ceață.

h Retezat, zăpada are SO cm.

URGEN^țK
DEVA
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Echipa deveană a predat o lecție de futsal formației patronate de Dumitru Dragomir

DEVA-993 Mhz

ClPRIAN MARINUț
EMAIL: clprian.marinut®lnformme<fla.ra

ClPRIAN MARINUț
EMAIL: ciprlan.marinut@intormmedla.ra

faze de excepție, iar Gnerman, aflat și el într-o bună dispoziție de joc, a reușit la rându-i dubla. Primul gol al FC Bodu a fost marcat după o lovitură liberă, al treilea după o lovitură de penalitate de la 10 metri și doar al doilea din acțiune, semn că fără sprijinul arbitrilor nedrepții campionii ar fi pierdut la un scor și mai categoric.

fost stabilite ca la marile întreceri oficiale, lupă o cursă pentru familiarizarea cu pârtia, cei 22 de eoncurenți, încurajați de galerie, organizatori șl psihologul Eugen Jeledințean, un adevărat responsabil cu buna dispoziție, au început lupta cu secundele. Am consemnat căzături, ratări de porți care i-au obligat pe eoncurenți să se întoarcă și să piardă timp prețios, alunecări stângace și chiar un abandon. Dar am asistat și la coborâri în viteză, viraje spectaculoase și demonstrații de ambiție și perseverență în a fi mai buni și mai rapizi. Cei mai performanți s-au dovedit a fi reprezentanții Postului Montan de Jandarmi Straja care, evident,

Elevii antrenorilor Virgil Stoica și Marius Rupacici au jucat în stil de mare echipă, depășindu-și clar adversarii la toate capitolele și încântând entuziastul public care a umplut la refuz tribunele printr-un joc extrem de spectaculos.Meciul a fost asemeni unei partide de box între doi pugiliști de categorie super-grea, în care loviturile mai precise și mai clare au aparținut devenilor. Cele două echipe aU demonstrat că sunt cele
0 In etapa a 11 -a a Ligii Naționale, 
programată sâmbătă, 22 ianuarie, Cetate 
(locui 9) va juca acasă, cu lidera clasa
mentului, Oltchim Rm. Vâlcea, iar U. 
Remin (locul 7) va evolua, în deplasare, 
contra ocupantei locului 6, Astral Poșta 
Câlnău. Atât elevele antrenorului Mar
cel Șerban, cât șl tânăra echipă a 
„viperelor galbene” au ca obiectiv victo
ria. (C.M.)

Deva - FC Cip Deva, a 
reușit un spectacol de sen- : 
zațle în partida disputată 
aseară în Sala Sporturilor 
din Deva contra campioanei 
naționale, FC Bodu 
București.

0Cele două echipe devene componente 
ale Ligii Naționale de handbal feminin, 
LI. Remin și Cetate, au câștigat, mier
curi, pe teren propriu, ultimele meciuri 
de verificare disputate înaintea reluării 
campionatului în compania echipelor din 
liga secundă CSM Sebeș și Electromureș 
Tg. Mureș. (C.M.)

mai bune din campionat, partida „mustind” de faze specataculoase, tehnicitate la nivel înalt, contre dure și combinații de efect. FC Bodu a fost în multe momente in corzi, rezultatul final demonstrând că în campionatul trecut FC Cip a pierdut titlul doar din cauza arbitrajelor defavorabile de care a avut parte trupa lui Dumitru Dragomir. După un start tensionat, Măgureanu l-a găsit cu o diagonală de 20 de metri pe Gherman care, singur la șase metri, l-a executat cu sânge rece pe portarul echipei naționale, Cio- banu. FC Cip a controlat autoritar ostilitățile, oaspeții reușind să echilibreze disputa doar în puținele minute în care Gherman, Măgureanu și Molomfăleanu au trecut pe banca de rezerve, pentru odihnă. Finalul primei reprize a fost de vis pentru deveni, Molomfăleanu a înscris de la 2-3

Concurenții de la subunitățile din Deva, Orăștie, Hunedoara, Petroșani, Lupeni și Strajă, s-au întrecut în proba de slalom într- o dublă manșă pe o pârtie special amenajată. Chiar dacă concursul nu se adresa unor sportivi profesioniști, regulamentul, arbitrajul și ordinea de start au

sunt mai obișnuiți cu muntele, schiurile și zăpada și au mai multe ore petrecute pe pârtie decât un jandarm din Deva, Hunedoara sau Orăștie. Astfel, diplomele și premiile în obiecte au fost cucerite, în ordine, de: sg. mj. Gheorghe Alexandru, sg. Fă- nică Ăvădanei și sg. Cristian Cernăianu, toți de la Postul Montan de Jandarmi Straja. „A fost un concurs util, atât pentru deprinderea și perfecționarea tehnicilor de'schi necesare uneori la îndeplinirea misiunilor, cât și pentru destindere și legarea prieteniilor între jandarmii din diferit Ubunități”, aprecia căpitanul Mihai Oprișa, președintele AS „Streiul", principalul organizator al competiției.

metri, după ce Gherman a „țintit” bara din corner, iar Măgureanu a scăpat pe contraatac singur cu portarul și a marcat cu precizie, aruncând sala în aer. în repriza secundă, arbitrii și-au făcut numărul, ajutând mai mult decât vizibil echipa președintelui LPF, dar chiar și așa „miticii” au fost umiliți. Măgureanu, aflat în zi de grație, a marcat de două ori, după

Cupa jandarmeriei la schi alpinCompetiția a fost dominată de schiorii Postului de Jandarmi Straja

$
comanda
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Subaru impreza WPC

la constructori în ultimele două 
sezoane. Sebastien Loeb 11 va a- 
vea alături de data aceasta pe 
Francois Duval, înlocuitorul fid 
Sainz Gruparea din Versailles 
mizează pe fiabilitatea remarca» 
bilă a mașinii, acum că planuri
le de dezvoltare ale lui C4 WRC 
au fost oprite. Ford a făcut cele 
mai surprinzătoare mutări în 
intersezon. Malcolm Wilson i-a 
convins pe directorii americani 
să continue pentru încă , patru 
ani iar prin aducerea lui Toni 
Gardemeister și Roman Kresta, 
Ford vrea să indice parcă par
curgerea unui sezon de tranziție, 
în c.are asMMlva fi pus pe 
dezvoltarea nouitil model Focus, 
în schiinbi Peugeot a reușit să

toți ceilalți au schimbat mașini
le, veteranul Carlos Sainz s-a re
tras iar Freddy Loix a rămas pe 
c inafară Cea mai interesantă mu
tare este cea a estonianului Mar- 
kko Mărtin, ajuns la Peugeot în 
ciuda faptului că terminase pe 
podium la volanul un ui Ford Fo
cus iar francezii sunt la ultimul 
sezon în Mondialul de raliuri! 
Constructorii care vor pupata un 
fiecare etapă sunt șase, căffr de 
anul trecut adăugându-li-se Sko
da, în timp ce Hyundai ar putea 
participa la un număr restrâns 
de raliuri.

. ® Cartea Salnz s-a retras
' din activitate la finele se-
aSWf’lllll zonulul trecut, însă conți- 

nuă să dețină recordul de 
JHRSVfl victorii în Campionatul 

Mondial de raliuri, cu 26 
de curse câștigate în cei 24 de ani de 
carieră prodigioasă.

tțț, d Modelul mașinii
Citroen Xsara WRC

Pneuri 
Michelin

aibă o ..echipă de vis”. Marcus 
Gronholm va fi însoțit în 2005 de 
estonianul Markko Mărtin.

Tot ca o noutate ar fi utiliza
rea pneurilor Plreliftn topul ce
lor Michelin. Subara a frecat în
să la o echipă formalii din trei/''”' 
piloți, lider incontestabilrămâ-. 
nând noi vegianulS’ritwJRWbsrg. 
Mitsubishi va conta și ea pe ser
viciile a trei echipoje. 1,

Harri Rovanper.a va benefic ia 
de statutul de prim pilot, în timp 
ce Gilles Panizzi și Gianluigi 
Galli își vor împărți a doua ma
șină. La Skoda, poziția cea mai 
privilegiată o ate Armin Sch
warz, fii condițiile în care con
structori ceh are M*? contract 
o mulțime de piloți. ... ...

Schimb de generații in WRCMondialul de raliuri pornește la drum, după ce a scăpat de ambițiile revoluționare
Monte Carto - Astăzi se dă 

startul fii ediția 2005 a 
Campionatului Mondial de 
raliuri, prima etapă a 
sezonului fiind și cea mai 
veche din calendar.

Modificările în calendar față 
de anul trecut sunt minime. Au 
rămas aceleași 16 etape, fiind 
schimbate doar câteva date de 
disputare. Singura mutare im
porta tă este cea a Raliului Sar
dinia! sare va avea loc nu în toam
nă, ci la sfârșitul lunii aprilie. 
Spectaculoase sunt însă transfe
rurile de piloți, toate echipele a- 
nuntând noutăți la acest capitol.

Max Mosley 

0 nouă eră
Paris - Sezonul trecut a înce

put sub semnul declarațiilor pre
ședintelui HA, Max Mosley, care 
dorea modificarea radicală a re
gulamentelor pentru ca rafturile 
mondiale să ajungă la nivelul de 
popularitate din Formula 1. Nu
mai că măsurile adoptate au a- 
vut în cea mai mare parte efect 
invers, iritând constructorii, pi- 
loții și presa de specialitate, ast
fel că în 2005 World Rally Cham
pionship revine la regulile de 
odinioară. Formatul de cinci zile 
pentru o etapă a fost înlocuit cu 
cel de șase zile. Marți și mier
curi au loc recunoașterile, joi 
așa-numitele „activități promo- 
ționale”, ca shakedown, confe
rința de presă HA, startul cere
monial și în unele cazuri super- 
speciala iar vineri, sâmbătă și 
duminică cursa prop: u-zii m 
același timp, numărul total de 
kilometri de probă specială pen
tru o etapă a fost redus de la 400 
la 360 km. Nici regula SupeRaUy 
nu a scăpat nemodificată. Un au
tomobil care abandonează poate 
fi reparat și poate lua starfill în 
etapa următoare, dar cu o pena
lizare de 5 minute adunată la 
timpul efectiv. Concurentul .va 
figura în clasamentul ganerăl fi
nal iar FIA a renunțat să acor
de puncte pentru flecare zi, de ur
mând să fie stocate la finalul 
competiției. Noutatea vine în 
schimb în privința motoarelor. în 
totalul de M etape, unautomo
bil poate utiliza doar opt propui-

CM &JL. fiW
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Treisprezece pastile în fiecare ziTratament costisitor și de multe ori imposibil de suportat pentru cei contaminați cu HIV i
A

B Rata celor care supraviețuiesc in
fecției HIV/SIDA este de 75% și asta în 
condițiile în care speranța de viațâ 
inițială era de șase luni și la care te
rapia ARV se aplică de câțiva ani la doar 
,45% dintre cei bolnavi. (L.L.)

B Medicamentele pentru cei infectați 
cu virusul HIV beneficiază de un regim 
special pentru că sunt foarte scumpe și 
în condițiile în care fiecare ar trebui să 
și le cumpere ar fi imposibilă urmarea 
tratamentului. în fiecare lună cheltuielile 
Centrului din Petroșani în ceea ce 
privește achiziționarea medicamentelor 
este de 2.850 miliarde lei. CL.L_)

B Dacă doriți să aflați informații de
taliate referitoare la boală, tratai nente și 
alte precizări suplimentare puteți scrie 
un mesaj la: helpline.sida@arasnet.ro 
sau puteți apela gratuit numărul de tele
fon 0800800033. (L.L.)

Loredana Leah 
E-MAIL loredans.lealiSinfbiOTmedla.ro

Petroșani - Infecția HIV- 
SIDA este boala celor tineri, 
peste 70% dintre cei bolnavi 
având vârste cuprinse între 
zece și douăzeci de ani.Centrul de Acompaniere a Copilului Imunodeprimat de la Petroșani este cel care are în evidență toate cazurile îmbolnăvirilor cu HIV din județ, în acest moment fiind înregistrate 197 de persoane infestate cu virusul HIV. La acest Centru își desfășoară activitatea de mai

t

„Daca al meu moare, sa moară și celălalt”Și părinții trebuie pregătiți pentru acceptarea veștii date de medic
Loredana Leah
E-MML: loredane.leah@informmedia.re

Deva - Cele mai multe 
contaminări ale virusului 
HIV s-au întâmplat în pe
rioada ’89-’92.Anul nașterii sau dacă a fost sau nu internat în spitalul de boli infecțioase Vulcan constituie primul semnal de alarmă pentru orice medic în vederea efectuării testului HIV. După anul 1989 au fost făcute destul de multe donații de material sanitar către spitalele din Vale, donații care nu au fost controlate de nimeni și acum nu se mai poate afla cine poartă res-
Cel mai important lucru după aflarea diagnosticului este consilierea psihologică

Petroșani (L.L.) - Printre 
cei care se află în evidența 
Centrului de la Petroșani se 
află destui copii care nu 
cunosc diagnosticul.Până când copilul este minor doar părintelb poate să-i comunice copilului boala de care suferă, dar momentul în care copilul este pregătit să accepte acest lucru este decis de psiholog. Acceptarea diagnosticului cu toate consecințele care decurg de aici constituie o grea încercare nu doar pentru copii, dar și pentru părinți. în acest sens anul trecut s-a desfășurat un program intitulat „Pregătirea pentru comunicarea diagnosticului”. La acest program a participat și Cristina Schvartz, psihologul centrului din Petroșani, cea care se ocupă din punct de 
vedere psihologic de toate as

bine de cinci ani doamna doctor Ecaterina Resiga. în funcție de gravitatea bolii, aceasta se poate clasifica pe anumite grade:

Conslller Mlhaela Gr iu ponsabilitatea acelui val de contaminări.Dintre bolile definitorii SIDA cel mai des întâlnite sunt tuberculoza pulmonară, sindromul 

pectele bolii. „Nu es te diferit din punct de vedere profesional să lucrezi cu acești copii, diferența realizându-se doar sub aspect afectiv pentru că nu te poți detașa 100% emoțional. Cea mai frecventă întrebare care se află pe buzele celor care vin la consiliere psihologică este „S-a descoperit vaccinul? Când va apărea?” afirmă Cristina Schvartz.în ultima perioadă vin la terapie mai multe persoane. Pubertatea constituie o răscruce în viața acestor tineri pentru că au aceleași preocupări, ca orice copil sănătos. începerea vieții sexuale este o etapă care t rebuie tratată cu foarte multă atenție. Tinerii contaminați cu virusul HIV sunt foarte labili din punct de vedere emoțional și caută permanent orientare. Este foarte important să li se explice care 

A, B și C. Sub terapia anti- retrovirală s-a permis clasificarea celor infectați într un stadiu sau clasă inferioară. La 

casectizant, encefalopatia HIV și pneumonia.
Copiii deosebiți au nevoie 
de părinți deosehițjFoarte mulți dintre aceștia știu doar că „sufăr cu plămânii”, fără a ști cu exactitate faptul că sunt purtătorii unui virus HIV. Trebuie evitată situația care a apărut la una dintre școlile din Vale unde mai multe fete, ajunse la vârsta pubertății și contaminate cu virusul HIV, au întreținut relații sexuale iară a se proteja. Riscul de îmbolnăvire pen tru cei care au ..beneficiat” de serviciile acestora este maxim, în Vale, s-a format un grup de 

Psihologul Centralul de la Petroșani, Cristina Schvartz.sunt condițiile în care pot avea relații sexuale fără a exista pericolul îmbolnăvirii și a partenerului. Sunt cazuri în care partenerul acceptă situația și atunci toate zilele de frământări de genul „să i spun că am HIV? Dacă voi fi respins?” sunt date uităi iL Utilizarea drogurilor este 

fiecare șase luni se face evalu* area pentru stabilirea graduhtf bolit Multă lume cunoaște prirs cipiul „a preveni este mult mai ieftin decât a trata" și totuși prea puțin se face în acest, sens.' 0 dimensiune socială trebuie sS însoțească orice inițiativă îfl plan medical, adică să combați cauza nu doar să tratăm efectele. „Efortul cel mai intens trebuie depus în licee, acolo unde fierbe sângele în vene și unde se mai pot schimba comportamente”, afirmă dr. Ecaterina Resiga. „0 consider cea mai mare provocare a vieții”, afirmă dr Ecaterina Resiga.

părinți foarte recalcitrant, care nu acceptă situația și care mar- șează pe idee a „dac ă al meu moare, să moară și celălalt”. Pentru un părinte copilul lui este cel mai important, dar nu trebuie ca boala copilului să se transforme în răzbunare pe toți ceilalți.Consilier Mihaela Grosu de La Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Hunedoara afirmă că „e foarte bine că prin noua lege a copilului s-a stabilit că unitățile sanitare au obligația de a face măsuri de prevenire în școli pentru a evita graviditatea și bolile cu transmitere sexuală”. Cazurile contaminărilor cu HIV s-au redus foarte mult, dar nu trebuie uitat că cei născuți în perioada ’89 - ’90 au ajuns acum la vârsta pubertății și pot produce un nou val de contaminări.

un vector extrem de eficient in transmiterea HIV mai ales dacă luăm în considerare faptul că vârsta medie a consumatorului de drog este de 17 ani. Acestea suni doar unele dintre aspectele vieții sociale care sunt tratate la orele de consiliere la care participă cei contaminați cu HIV.

mailto:helpline.sida@arasnet.ro
loredans.lealiSinfbiOTmedla.ro
mailto:loredane.leah@informmedia.re


swbis1 Sobis Consult caută pentru clientul 
II T' s^u- companie distribuitoare de 

materiale de construcții și instalații,

Cerințe;
• Studii superioare (studii tehnice de preferat);
• Experiență în vânzări;
• Bune abilități de comunicare, promovare 

produse și negociere;
• Disponibilitate la deplasări în județ.

Se oferă:
• Pachet salariat atractiv;
• Autoturism de serviciu;
• Oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic 

și profesionist.

Vă rugăm trimiteți CV-urile la fax: 0269 24 32 
84 sau_ e-mail: QW(i.m<it.Q.sa@£Qbi&irQ până cel 

târziu la data de 31.01.2005.
Numai candkdații selectați vor fi contactați

Ftanco recrutează pentru completarea echipei 
magazinului din Deva

ASISTENT! VÂNZĂRI
*

ș
t‘

Dacâ ai cel puțin studii medii, experiență de minim 1 an 
în vânzări, cunoștințe foarte bune de operare pe 
calculator (MS Office), ești o persoană sociabilă, 
dinamică,cu excelente abilități de comunicare, cu spirit 
de Inițiativă, flexibilă șl cu o capacitate de a lucra sub 

stres ești persoana potrivită pentru ocuparea acestei 
poziții.

j

i»

I'

DoarandkMIțe»
■ , .■ . •" ■

gîWhvorfi contactați. flț

ACUPUNCTURA homeopi ie 
Tratamente cu substanțe de origine vegetali, 

minerală, animală
Cabine m cal "ECHINACEEA" - 

dr.GHIȚĂ CARMEN, 
medic specialist medicină generală - pediatrie, 

homeopatie, acupunctura,
Deva, Str-Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25, tel.0254- 

219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

....... . Companii de curierat Intern, — 
ANGAJEAZĂ CURIER ZONAL DEVA: 

Cerințe:
- Domiciliu stabil în Deva

- Posesor autoturism propriu
- Cunoștințe operare PC
- Dinamic, entuziast, carismatic

- rretua umflarea comenzilor ia solicitarea ciienpior

Se oferi:
- Salariu motivant
- Teieion mobil

• acou ii ic □€ inirepnere
Cei Interesați pot trimite C.V.-urile la fax nr. 0263/214251.

fali.'ila a wncF societăți franceze. specializata in construcția 
si întreținerea cuptoarelor industriale, ce se va instala ia Hunedoara

narea angaia^of. respectarea calltittl sl 
citarea activității pe lângă cllsnțll noi. 
itfve 9! vamaie ar <un atu supiMiontar.

SC CRIL GENERAL SRL 
aealer <

produce șl co 

■ tâmpUite PVC 
cașunternoșM 
•jalnnievuticala 
-uși ta nshi

-rotate «mioare PVC șic

JL& “KOHOWIIt IMW» 
J5LA, HUNEDOâHl

Director vânzări produse de 
morărit și panificație 

Jerintes
zninimiun 2 ui io vânzări 

consum
- O buni cunoaștem a pieței de vânzări
- Abilități de negociem, vânzare și comu-

- Capacitatea de a lucra intr-un mediu
rWMmfe

Persoanele Interesate sunt rugate sfl trimită 
un C.V. Ia nr. de fax 713421 sau la sediul 
societății din strada Mihai Viteazul, nr. 1 
Hunedoara.

Un AN plătești pejumătate?

v.quasar.uj

-_ < ..ABI
OFERTA CONNEX

_ corporație internațională mass-media care deține p<de lider In publicarea de ziare ș: erricli Internet ta vestul " ~ Austriei, ta nord -estul Ungariei, cât și ta județele Bihor,
iwokm-meoia Tind», Ceraș-Severin, Hunedoara și Satu Măre

ANGAJEAZĂ 
Operator calculator

Cerințe: Oferim:■ cunoștințe PC (Word, - salariu atractiv și bonuri de Excel) masă■cunoștințe minime de -posibilități de training 
contabilitate -un loc de muacă modern și sigur■dinamism și seriozitate -atmosferă deschisă alături de un -abilități de comunicare colectiv tânăr.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile dumneavoastră până la data de 08 februarie 2005, ora 12.00. Numaipersoanete selectate vor fi caatactale pentru interviul din 9 februarie 2X5. ora 1:2.00.CV-urile se vor aduce la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A sau se vor trimite prin fax: 218.061, sau 
cww prin e-mail: laura.contra@informmediai — Persoană de contact: Laura Contra^ ; s Alt. nformații la tel. 0254/211.275 int.8805 sau 0788/513.875.

Filiala a unei societal! trancere. specializata tn construcția 
sr întreținerea cuptoarele» irid«ist>'«ai<t, ce se va instala la Hunedoara

Preferabil cunoscător al domeniului de prelucrare mecanică la rece șl vcrbUo de limba 
franceză
cu>4 un etaglu de ternare pe uritaje, va avea ca sarcină ocțanlzuree, formarea angajațitor, 
respectarea caUtaUșlatemwetor de llvrere.
Cunoașterea proctonor administrative șl vamale ar fl ui atu suplimentar.
Trimiteri cv cu scrisoare de motivare pnn poșta, tax sau e-mail ia sprint service Romania SRi, 
'plaiul Unirii 49M19, esc 1, etl, ap.12, București
Fax+40 21322.71.06.
E-mall:fredericJoiy®eastaffalrs.corn.
Nu se 'nr da relatl, prin telefon.
Intervlulva avea ioc, în urma convocării, la începutul lunii martie la Deva.

Caută Director Executiv, de formație Inginer Termlcian
Cu experiență în construcția cuptoarelor Industriale șl vorbitor de limba franceză. 
Va avea ca sarcină orunlza 
a termenelor de E 
Cunoașterea procedurltor ac
Trimiteți CV cu scrisoare de motivare prin poștl 'ax sui e-mall la Sprint 
Service Romania SRd, Splaiul Unirii 49M19, esc 1, et. 1, ap. 12, București 
fax+40 21322.71.06

-ill fredericjolyteastaf rs.com
Nu se vor da relații prin telefon.
Interviul va avea loc, ta urma convocării, la începutul lunii martie, la Deva

)

OFERTA locuri de MUNCă 
SC HIMOCONSniUqU SA sucuri* RM.

de electromecanic și/s au lăcătuș mecanic, cu vârste de 
până la 35 de ani, pentru Șantier 1 Baraj * Gura Ape 

salariza-ea se face la rețeaua mine subteian, în funcție de 
pregătirea profesionali $1 aptitudini:
/ se acordă: spor de condiții grele 1596, spor de vechime 
5-25% aferent vechimii tn muncă, concediu de odihnă

I suplimentar pentru lucru în subteran 6 zHe/an, o masă 
| gratultă/zl șl cazare în colonia Baraj;

U -W- * HȘ®.
COffOlpr uCvS^uiLCț

Z / se lucrează în regim de lucru „Tumus", 3 săptămâni 
lucrătoare și una liberi

4 se asigură transport gratuit pe ruta Baraj • Hațeg.
Relații la telefoanele 777.746 sau 777.061 Intlll.

< ■J

cu vârste de până la 35 de ani.

& :

OFERTĂ LOCURI DE MUNCĂ

SC A Sucursala RAL Retezat
angajează 15 flnbori

Conducte muncă șl salarizare y—f
< salarizarea se face la rețeaua construcții, în funcție de pregătirea profe-1 
sionalăși aptitudini.
/ se acordă spor de condiții grele 10%, spor de vechime 5-25% aferent 
vechimii în muncă și cazare în coloniile sucursalei.
Relații la telefoanele 0254/777.746 sau 0254/777.061 Intui.

Tstl sa™*,™.!?1?. M*1IO 
tat:2M.BM,
WWW'BinUH.ro, BtfTWwlfllBn.ro 
Mobilter (te apartament, 

Xa tel nu iRftOwiuWt OS DlrOUp
uși PORTA'—.........
r- Tapițerii, Camera te

temei

rs.com
BinUH.ro
BtfTWwlfllBn.ro


vineri, 21 ianuarie 2005
felicitări (6?)

•vând Dada J310, stare bună, af 1986, preț 25 
milioane lei. negociabil. Tel. 214198.
•vând Dada Super Nova Clima, af 2002, 
august, pre ț negociabil. Tel. 0721/974276.

Comemorări (7G)

Auto străine (37)

•Doamnei srândufosc Lldla multă sănătate, 
fericire, împlinlea tuturor dorințelor șl 
tradiționalul »La mulți ani" cu ocazia 
aniversării zilei de naștere, din partea fami
liei Cărstoiu.

balcon mare, 
(ne)mobllat, preț 
•apartament 2 camere, decomandat conto- 
rlzat, Go du, parter, renovat, balcon, 850.. 
milioane lei. Tel. 0742/223470.
•apartament zona Dacia, balcon, centrală 
termică, termopane, parchet lamelar, bală 
recent amenajată, 875 milioane le), 
n*/moMlat Tel. 0726/227356.

• vând Hat pânda, 5 viteze, consum 4-43/100 
km, plus o mașină pentru piese de schimb, 
preț negociabil. Tet. 215264,0745/256622.
•vând Foni MonOeo L6 cu injecție, af 1994 stare 
foarte Dur* Tel. 0254/247703.0788/344367
•vând RMMdl 21 TOI, 1600 cmc șl VW Golf II 
TOI, 1600 cmc, persoană fizic* OL numere noi, 
acte laz). TeL 0727/596665.
•vând Vatvo 340, af 1967, 2+1
Renșwlt 1721 cmc. stare 
funcționare, preț 67 milioane
C72p794M

[1 illia anunță cu durere că s-au împlinit 6 a ții de Ia trecerea în eternitate a celui care a li fost
tPios omagiu la Împlinirea a zece ani de la trecerea în neființă a celui care a fost

Vând ap, 3 camere (05

•apartament 3 camere, cartier Dacia, 
ocupabil Imediat, contorlzat bloc cărămidă 
parchet, bala cu geam, preț 700 mllloan* 1*1- 
Tel. 0745/356072.

•cuă 1 camere, zonă liniștit* superb* toate 
facilității* ne/mobltat*»u6 prețul tflețel. Tel. 
0727/596665.
•cată ta Slmefia, 3 camere, bucătari*, bal*, 
beci, anexe, garaj, gaze, canalii»* zonă 
central* st435 mp, lSmld. lei. TeL261127.

•ca** 1 camere, bucătărie, bale, 2 cămări, 2 
pivnițe, ȘtiriL anexe, livadă pomi, st 104)00 mp. 
Câlnelu de .Sus, 164)00 euro, negociabil. T*l. 
0727/915646.
•cart, ta Deva, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 2 zonă centrali Tel. 
0254/215795;

■casc Sa vacanț* construed* 2002, D+R+E, 
stațiunea montan* straja, 7 camera deco
mandate, 3 băl, 3 wc, sc 180 mp, toate 
ale, facilități HG 1307/2004, Tel. 

0995.
•vând oftate cu teren, livadă pomi fructiferi, 
zonă Ibdștlta, străbătută de apă curgătoare, 
1642)0 mp, preț negociabil Tel. 0727/5966».

V

Camioane, remorci lă.3)

• vâadi --union cu macara 8-1 tone,ne
înmatriculat preț negociabil. Tel. 0722/772477. 
•vând trader U 650, plug PM, remarcă 31, 
tractor L 445, plug PP2. frez*■ tgumlcol* Tel. 
0744/77(044.

l'i!!,:;-. IWlfe. 'Sitlli' si
agricole (40)

• UMIMli aLItwils» ghftotWI the pentru
ta®M 0744/602431.0254/222142.
^n^â^di m afrcular șl mwdflni corn* 
pretor cu pistol le voptlt* imMe cuptoare 
mtHKjfezIc* preț negoctebll. Tel. 263598.
■vând tatetor *1 CP, af 1985, cu cositoare șl 
remorci ta 4 pistoane, ști motor nou. în per- 
fectă^tare. preț 170 mlllone lei, negociabil, 

•vând tractor U 650 șl plug, star* de funcțio
nare, înscris în circulație. Tel. 240570,240794.

o vând kw mărci străin* pornire 
automati, dar* perfectă, preț 400 euro, nego
ciabil. Tel. 2156*5.

• vândtrei dezmembrări piese schimb pentru 
Dacia Berlin* break. Renault, VW. Opel, 
Mazda, Audi, Volvo, Peugeot prețuri mici, 
ntpMlabll* Tel. 6727/596665.
•tend redrew cu seleniu, profesional 120- 
230 V. 5-43 Vex. 0-10* reglaje: brut șl fin, 
protecți preț2 milioane lei. Tel. 261127.
•Nad a* redresor pentru încărcare acumu
lator, haină de piele, neagr* lungi bărbă
toase* mărimea 52, bocanci schi căptușiți 
Interior, nr 12, negociabil. Tel. 20053.

Cumpăr garsoniere (20)
• vând/tacâMez garaj tn zonă deosebit* 
liniștit* garajul din cărămidă sau tabl* de- 
montabll, sub prețul pieței. Tel. 0720/211421

•aanpdkr gareonter* zona central* Tel. 
215264, după ora 19.

Vând terenuri (21)

•1*8* mp teren zona Dev* 3 km, bun 
construcție caban* cas* facilități curent, 
gaz.Tel. 0726/158688.
•25(0 mp teren intravilan, la capătul străzii 
Rosetti, facilități ap* gaz, curent, 12 euro/mp, 

1 negociabil. Tel. 222176.
•vând 19 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124.
•vând toc de cas* Deva, Al. Vlahuț* nr. 17, 
fațadă 22 m, preț 10 euro/mp, aproximativ 
1368 mp. Tel. 211951. după ora 11 
(dimineața).
•vând teren intravilan la șosea, Hunedoara, 
ap* gaz. curent suprafață plan* 6 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
•vând teren pentru construcție în Archla, 

□lități la poart* fs 16 m și loc de casă cu 
nstrucție. Tel. D744/981538.

Mobiher ș; mîerioarp (a?)

• vând ur**at mobil* 
dulap cu 2 uși, lustre

, blblicttcâ, sufraperie, 
; preț convenatm. Tel

Televizoare (43)

•vând Mtvfrer color, marcă german* stare 
foarte bună de funcționare, diagonala 67 cm, 
preț 2,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/219385, după ora 17.

Audio-video, antene și
instalații satelit (49)

•vând viâMiMMfar, televizor diagonala 70
cm, amplificator Yamaha. TeL 218234, 
0745/253413.

Vând spații comerciale (25)

«•pafta comercial, vad comercial 30 mp, 
centrală termic* zona Sala Sporturilor, 700 
milioane lei. Tel. 0745/253413,218234 seara.
•vând tortul Agromec, 2 ateliere, depozit 
carburant, magazie, grup social, teren 2060 
mp, transformator propriu trifazic, Lăpușnlc, 
șoseaua Deva ■ Timișoara. Tel. 0722/211359.

•soctotate rwenrle)* vinde antene 
satelit digitale, tară abonament, 24 
programe românești, preț 6.5 milioane 
lei, un an garanție, deplasare șl montare 
gratuit* Tel. 0723/481776,0745/840474.

o vând hali Industrială, situată pe DN7, 
suprafață construită 720 mp, st 2360 mp. 
Relații la tel. 0788/3685891078W368592

0720/211421

mobile Alcatel 701, Nokia 
) cu garanție un an, noi, 
artele cu număr, Cprtnex, 

ige, cu/fără credit Tel.

Aparate fote> si telefonice
(50)

imobile chirii (29)

• oh pre îr-chlrlere tn Deva spațiu comer
cial ultracentral 30 mp, In prezent amenajat 
ca sediu firmă. Tel. 0722/330084.
•primate ta gazdă 2 eleve de la țară, condiții 
foarte bune, apartament zona Astoria, 
centrală termică, apometre, tn apropierea 
liceelor Traian, Energetic, Grlgore Molsll. Tel. 
229897.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

ec. MOTÂNTĂUILIEComemorarea va avea loc sâmbătă, 22 ianuarie, ora 10, la Catedrei* Drtodox. adormirea Maicii Domnului (lângă Opera Deva).
Nu te vom uita niciodată.

t Familia și cei apropiați anunță Încetarea fulgerătoare din viață, la doar 50 ani, a celei care a fost o deosebită soție și mamă
CIUCIU VICTORIACei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați la domiciliul din satul Vaidei, nr, 340. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 22 ianuarie, ora 13.
Dumnezeu să o odihnească.

•vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare,'stare 
bun* fără reporta .«2 milioane tel, nego
ciabil Tel. 0788/250115. .Plante șt animale, aqrnalimentare (57)
•vând lap* căruț* ham, cazan țuică 100 litri 
si aparat foto Focus, 211546, neautomat Tei 
0727/573674.

W pai pechinez alb cu pete, deosebit 
wolnat Tel. 218562.

•vând matmurâ plăci 20/15, grosime 2 mm, 
preț negociabil. Tel. 0724/188626.
•vămi mașină de scris manual* preț nego
ciabil. TeLO723/933333.

Pierde?! (62)
• pktiMI anoM* artificier hr. 307/22 eliberat 
la data de 164)9.1997, pe numele Bite Marius 
Dănuț, eliberat de ITM Munedoara-Deva. Se 
declară nul.

*te m» asigurări sănătate pe numele 
Buna EUsaiwt» Florina Se Cedară nul.
GomretoreMto ^rtrl tentate pe numeie 

•nfertetrtW asigurări sănătate pe numele 
Mateș Paraschiva. Se declari) nul.
■ plfedni tBiM asigurări sănătate pe numele 
Mustea MfhâH* se dedării nul.
•ghidul rerert asigurări sănătate pe humele 
Poenar Mlrcea Se declară nul.
■giâW (anta asigurări sănătate pe numele 
Popa Maria Se declară nul.
■ntordut areal asigurări sănătate pe numele 
PrateaMIhal. Se declară nul.
eșlredrtcvnrt asigurări sănătate pe numele 
Ștefănesc'Maria din Breazova Se declară nul. 
•ptenM canat student pe numele Peșterean 
Adrian. Se dedării nul.

Citatii (63)

• Se citează ca pârât Covaci Constantin, cu 
domiciliul tn Deva) Al. Uk>0ter. bl. Al-5,sc.4, 
et. 1, ap. 5, județul Hunedoara, la Judecătoria 
Arad, în dosarul nr. 11266/2004, cu termen la 
data de 2.02.2005, ora 830, în proces cu Novac 
Mariana, pentru stabilire domiciliu minor.

•efectuez transport marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate și 
volum, maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
•efectuez transport marfă, local și 
Interurban cu autoutilitară de 3,2 tone util. 
Duba este prevăzută șl cu stendere pentru 
confecții L 600, I 240, h 230. Tel. 229621, 
0740/953297.
eofer formație bună pentru nunți, muzică 
populară și vornic, la un preț bun. Tel. 
0254/224892

Oferte locuri de muncă (74)

•aferim contract* de muncă pentru 
dansatoare animatoare, Canada, italia, 
Japonia, Austria, vârsta minimă 18 ani. 
Angajăm dansatoare animatoare cu 
carte de muncă în țară cu sau fără expe
riență Tel.0744/532875,0723/185487.

HERBANARONParastasul de pomenire va avea loc duminică, 23 ianuarie a.c., ora 11, la Biserica Popa Șapcă din Hunedoara. Iți vom păstra o vie amintire.
Soția Elena, Lud, Mircea d Cristina.

I

Decese(76)

Colectivul Primăriei Certejul de Sub este alături de familia Florean și de doamna Rus Lenuța, în greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a celui care a fost
FLOREAN MIRONSincere condoleanțe.

Dumnezeu «44 odihnească.

Colectivul Primăriei Certejul de Sus este alături de 
9 I irnilia Îndoliată pi aduce un ultim omagiu celei care •J a fost o foarte bună colegă

MOTORGJ VALERIAplecată dintre noi la doar 36 ani.
Sincere condoleanțe familiei.

Jlgț . r- - j' ...

i

i

• angajăm mundtorfnecaMcați pentru 
depoctt Deva. TeL 232715, 23614* 
0741/13181*

absolvent calculatoare.^elațli la tel

230449 sau 211446.

toare cu experiență. Informații tel. 226390.

•SC Danielle company SRL Deva, Str. 
Rândunicli, nr. 6, angajează personal 
pentru munca la domiciliu a produselor 

. tricotate și croșetate șl expert! în vânza
rea mărfurilor în țară. Relații la întreprin
dere șl la tel. 0254/206094,0722/258116.

•Mttotete conwnliM angajează vân
zătoare, salariu atractiv. Rugăm seriozi
tate. Relațltla tei. 0721/274331.

Eiectrocasnice (56)
Auto romanești (36)

• vând câchdâ șl guler nurci, noi, preț nego
ciat. Tel. 2128&

mâini de spălat, 
te tn stare fiarta 
Tel. 221431, seara.

Daci vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remanent,
încearcă variantele epeclale contra cost.

■ Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

muiIhhiib

• chusoul de «ere de lângă 
Cfflntlm;
• chioșcul da ilare din stația 
do autbbui Orlaont- Micro 15;
«chtagral da tiare tto Ungă 
Ga)viih de Art* Forma:
• dtUseul de tiara do linsa 
Alimentara Dada;
• ohioeeul da tiare InrerMCțta 
Samflreoou - B-dul DarebaL

,sr r >i<M mhxa CarBȘ-Severto, Hunedoara ți Satu Mare

ANGAJEAZĂ

Organizator abonamente
Condiții:
- eunoapteret foarte bună a
localitAțăl ta care domlcilliU;
- capacitate de convingere;
■ seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
■ lucru tatr-o echipă tânăr! pi 
dinunicA*
- mediu da lucru profesional pi 
compstitiv,
• azuriu atractiv ta funcția de 
rualirtri.

CV-uxlla m pot preda personal, pini ta 18 
februarie, la secretariatul firmei ta atenția 

dlftuirli eau prin poștâ pe adresa: inform Medi*, 
330161, Deva, Bdul. 23 Decembrle.nr 37A(cU)direa 

Cspromin)
E-MAIL: iortoa.*irznai@taformiMdia

tf

r—. "1
aaîf)'

_ Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău eă fie remarcat, I încearcă variantele opeclale contra cost.
■ ALESEȘI COMPLETEAZĂTALONULI

t
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0 Președinte onorific. Regizorul ameri
can Martin Scorsese a anunțat marți că 
acceptă președinția onorifică a Cine
matecii din Viena, considerată una dintre 
cele mai importante din Europa.

S-a inaugurat „Anul Einstein”
Berlin (MF) ■ Albert Ein

stein va fi omagiat anul 
acesta în Germania cu 
ocazia împlinirii a 100 de 
ani de când teoriile sale au 
revoluționat lumea științei.

■ ;

..

»
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0 Julia revine. Primul film la care va 
lucra Julia Roberts după ce a devenit 
mămică va fi unul pentru copii, inspirat 
dintr-o poveste intitulată „Charlotte’s. 
Web", în care actrița își va împrumuta 
vocea unui păianjen.

0 Zvonuri. Britney Spears a făcut cum
părături dintr-un magazin de articole 
pentru bebeluși și le-ar fi spus angă- 
jaților acestu a că e însărcinată în nouă 
săptămâni, însă un anunț oficial pe a- 
ceastă temă nu a fost făcut încă.

Cancelarul Gerhard Schroeder a dat ieri la Muzeul de Istorie de la Berlin semnalul de început al „Anului Einstein”, ce va reuni o serie de congrese, expoziții și manifestări originale care voi încerca să abordeze opera deosebit de importantă și personalitatea contradictorie a unui laureat al premiului Nobel care, conform legendei, nu purta șosete. La ceremonie a participat și Aude Einstein, nepoata fizicianului.„Einstein a revoluționat știința și a schimbat lumea prin gândirea sa. A devenit o figură de cult pentru tineretul din întreaga lume prin incoruptibilitatea sa morală”, a spus Schroeder. „Și în final, Einstein - cel care s-a pus mereu împo triva celei mai diabolice uri antisemite - a luptat împotriva pute-

Gerhard Schroeder șl Aude Ein
stein (Fbto: EPA)rii naziste și pentru apărarea democrației”, a adaug’ el.Einstein, care era evreu, s-a născut la Ulm, in Germania, în 1879. A părăsit țara cu o lună înainte ca Adolf Hitler să preia puterea în 1933, și nu s- mai întors. A renunțat la cetățenia germană pentru a deveni - după o perioadă în care a fost apatrid - cetățean elvețian, apoi american.Einstein moare la 76 ani, la Princeton, din cauza unui ane- vrism. Cenușa sa a fost împrăștiată într-un loc secret, iar creierul său e conservat în SU , pentru cercetări științifice. F

Va prezida juriul de ta Cannes
Paris (MF) - Regizorul' - 

sârb Emil Kusturica va pre
zida juriul celei de-a 58-a e- 
diții a Festivalului de la 
Cannes, care se va derula 
intre 11 și 22 mai, au 
anunțat, miercuri, organiza
torii manifestării.

a

ține Oscarul ascunsLondr» (MF) - Gwyneth Paltrow a mărturisit că se simte jenată de fiecare dată când își privește statueta Oscar pe care a primit-o in 1990, deoarece își aduce a- minte că a plâns pe toată durata discursului de acceptare a premiului.„Am ținut statueta ascunsă în spatele unui raft din dormitor pentru că îmi trezește amintiri. Timp de câteva săptămâni după ce am primit-o am ținut-o în debara. Nu aș pune-o nici deasupra căminului, pentru că mă enervează”, a spus actrița.Paltrow a mărturisit că acest premiu nu a făcut-o să se simtă mai bine, ci i-a adus doar amintiri „jenante” și „senti- mei e traumatizante”, deorece îl asociază cu momente foarte dificile din viața sa.Actrița a primit statueta pentru rolul jucat în filmul lui John Madden „Shakespeare in Love”.

Gwyneth Pal
trow (Fote FArt)

HH

Emir Kusturica (Foto: ERA)

După succesul pe zare l-a avut la Gannes anul trecut „Viața este un miracol”, Kusturica a acceptat să fie președintele juriului acestui festival. ,.M-am născut de mai multe ori și sunt sigur că o dată s-a întâmplat la Cannes”, declara Ia un moment dat regizorul:Potrivit unui comunicat dat publicității de organizatorii festivalului, Kusturica a acceptat președinția juriului de anul acesta, demarând: „Vrdâu să mulțumesc Festivalului de la Cannes care mi-a premiat de două ori filmele (-.). Acum este rândtl meu să apăr valorille festivalului: ca președinte al juriului, îmi asum misiunea de a plasa esteticul și artisticul în centrul manifestării”.
A reapărut gripa aviară in ThailandaȚara e în stare de alertă din cauza posibilității unei recidive de amploare a epidemiei

Bangkok (MF) - Mai multe 
focare de gripă aviară au 
fost detectate în două pro
vincii din Thailanda, această 
ți ă fiind în stare de alertă 
din cauza posibilității unei 
recidive de amploare a epi
demiei au anunțat ieri surse 
oficiale.Anunțul referitor la primele focare unde a fost identificat virustil H5N1 - ce pre >aei gripa aviară - a fost făcut după ce Vietnamul a înregistrat al șas lea deces cauzat de această boală, în ultimele trei săptămâniDouăsprezece persoane au murit în Thailanda în timpul epidemiei de gripă aviară care a afectat Asia în 2004. Industria avicolă a fost .afectată grav și mai multe milioane de păsări au fost sacrificate.Virusul a fost identificat la circa 20 de cocoși de luptă din

Iii

'i

■ •

! ■ ?

It ie Colin FarrellLos; Angeles (MF) - Un fotomodel din Los Angeles susține că actorul irlandez Colin Farrell o hărțuiește și a înaintat o plângere împotriva lui, deși acesta spune că nici măcar nu o cunoaște.Dessarae Bradford, fostă angajată a unui chat erotic, în prezent model, susține că a avut o relație cu Farrell și că de atunci el o hărțuiește constant Bradford la dat în judecată pe actor la un tribunal din Santa Monica, solicitând daune de 5.000 de dolari pentru stres, returnarea unei opere de artă și a unei casete cu conținut erotic.Bradford are intenția să scrie și o carte despre actor, intitulată „A Dark Twisted Puppj ”. Ea a sugerat că ar putea furniza detalii despre presupusele aventuri ale lui Farrell cu alte staruri, printre care Britney Spears, Angelina Jolie și Paris Hilton.

a

Păsările bolnave au fost sacrificate.provincia Rayong, a anunțat Yu- kol Limlamthong, responsabil al Ministerului Agriculturii.„Testele au confirmat, Ia 10 ianuarie, că 20 de cocoși de la

unde 50 de pui erau infectați la 17 ianuarie, a adăugat el, menționând că și aceștia au fost sa-„~ crificați.Cele două districte contaminate au fost plasate sub supraveghere sanitară timp de 21 de zile și nici un pui nu poate fi scos din regiune, a menționat responsabilul citat, care a declarat că autoritățile locale au ordin să 'asigure respectarea interdicției de transport al păsărilor.Ministrul Sănătății a cerut guvernatorilor celor 76 de provincii ale țării să fie în alertă în ce privește riscul apa ției de noi focare de gripă și â șolicitat spitalelor să acorde atenție cazurilor-suspecte de contaminare u- ■•■'țnană. . ‘ .! Experții au avertizat că virusul, care pare să fie transmis prin intermediul excrementelordouă ferme au fost infectați", a declarat el, precizând că toate păsările au fost sacrificate. Vi-,. rusul a fost detectat și în de isăre nu poate fi eradicat provincia centrală Pi :sanulok, „integral

Scris în 1892 și publicat sub pseudonim, romanul, științifico- fantastic la vremea aceea, are acțiunea în anul 2000 și descrie

:eschid< 
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Edil iurgn (MF) ■ Un text 
victoriai uitat, scris de un 
autor scoțian puțin cunos
cut, a prezis cu acuratețe in
ventarea televizoarelor, a 
trenurilor de mare viteză și 
a ceasurilor digitale.

multe invenții modeme și modificări sociale cu o acuratețe incredibilă. Textul, scris de Jay McCullough, despre care se crede că era din St. Andrews, va fi scos la licitație săptămâna aceasta la Edinburgh.Cartea de numește „Golful în anul 2000 sau ce ne așteaptă” și urmărește un jucător de golf pasionat din sec. XIX, ce cade în somn profund pe 24 martie 1892

și se trezește pe 25 martie 2000, într-o lume în care nu mai recunoaște nimic. TV, trenuri rapide, ceasuri digitale, evoluția modei și emanciparea femeilor sunt toate descrise.McCullough a greșit însă crezând că societatea anului 2000 va fi obsedată de golf, că vremea va putea fi controlată și că oamenii vor munci mai puțin și se vor distra mai mult.


