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Vremea se menține închisă, se vor 
semnala ninsori pe arii restrânse. Directori “demiși” de sindicaliști?

Liderul Sindicatului „Speranța” spune că Moroz și Vasilescu au “plecat” datorită lui
dimineața la prânz seara

VinOIlț Cuvântul liber vă oferă gratu
it suplimentul TV cu 32 de pagini inte

Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu@informmedia.ro

Orăștie - Conducerea 
Sindicatului „Speranța” 
susține că demisiile lui Sorin 
Moroz (ITM) și Sorin 
Vasilescu (DDFSS) au fost 
provocate și de problemele 
apărute în urmă cu câteva 
luni la societatea orăștiană.

La sfârșitul lunii septembrie 
2004 la Uzina Mecanică Orăștie 
se declanșa o grevă spontană.

Conflictul de interese a fost 
inițiat ca urmare a refuzului 
conducerii de a negocia capitolul 
salarizare din contractul colec
tiv de muncă. Mai mult, și Di
recția pentru Dialog, Familie și 
Solidaritate Socială (DDFSS) 
Hunedoara a refuzat concilierea 
conflictului și nici Inspectora
tul Teritorial de Muncă (ITM) 
nu a luat nici o măsură.

în timp ce Sindicatul „Spe
ranța” solicita Tribunalului 
Hunedoara să oblige DDFSS să 
concilieze conflictul, conducerea

Uzinei Mecanice a acționat 
sindicatul în judecată consi
derând greva ilegală. în ambele 
cazuri, sindicaliștii au avut 
câștig de cauză. „Am solicitat 
conducerii, printr-o adresă 
scrisă, să ne comunice preju
diciile pe care le-a suportat uni
tatea în urma grevei, precum și 
sumele de care au fost privați 
salariații pentru cele trei zile, 
însă nici acum răspunsul nu ne- 
a fost comunicat”, a declarat 
Constantin Stoica, liderul Sindi
catului „Speranța”. DDFSS a

făcut recurs, dar și acesta a fost 
respins de Curtea de Apel Alba 
Iulia. „Doi dintre cei care au ob- 
strucționat activitatea sindicală, 
Sorin Moroz (ITM) și Sorin 
Vasilescu (DDFSS) au demisio
nat între timp, printre motivele 
demisiilor lor numărându-se și 
incapacitatea sau reaua-voință 
de a rezolva problemele de la 
Mecanica”, a mai spus Stoica. 
Vasilescu apreciază însă că „în
cetarea raportului de servicii” 
nu are nici o legătură cu sindi
caliștii.

gral color intr-un nou format.

Focare de rujeolă!
Deva (S.B.) - DSP Hunedoara atrage 

atenția populației că în județele învecinate 
Arad, Timiș, Caraș și Mehedinți evoluează 
focare de rujeolă. Părinții care au copii cu 
vârste eligibile pentru vaccinarea antiru- 
jeolică (12 luni) să se adreseze medicului 
de familie în vederea efectuării vaccinu
lui. DSPJ are în vedere, pentru luna fe
bruarie, o campanie de vaccinare antiru- 
jeolică specială, care va cuprinde toți copi
ii cu vârste de până la 7 ani. Rujeolă (po
jarul) este o boală infecțioasă acută, foarte 
contagioasă ce poate produce complicații 
precum pneumonie, encefalită acută etc.

0 Drumul județean care face legătura 
între localitățile hunedorene Feregi și 
Poiana Răchițelei a fost blocat ieri din 
cauza viscolului și a zăpezii. Direcția 
județeană de drumuri acționează cu uti
laje și material antiderapant pentru de
gajarea carosabilului. Șoferilor li se re
comandă să circule cu atenție și să 
folosească lanțuri antiderapante și cau
ciucuri de iarnă. (M.S.)

Elevii săraci din Petrila ajută Asia
Ei își pun talentul în slujba colectării de fonduri pentru sinistrați
Mihai Stan

Petrila - Impresionați de 
catastrofa produsă de valul 
tsunami în Asia de Sud-Est, 
elevii unei școli generale din 
Petrila au decis să scoată la 
licitație, pe Internet, peste 
20 de icoane pe sticlă.

Cu aceste icoane elevii au 
câștigat mai multe concursuri de 
creație, inclusiv unul organizat 
de Patriarhia Română, anul tre
cut. Lucrările realizate de mem

brii cercului de desen de la 
Școala Generală Numărul 5 
Petrila vor putea fi văzute, în 
zilele viitoare, pe site-ul oficial 
al primăriei din localitate, pen
tru ca ele să poată fi vândute, 
mai apoi, amatorilor de artă.

Unul dintre copii afirma că în 
cazul în care icoanele nu vor fî 
cumpărate, acestea vor fi tri
mise totuși orfanilor din zonele 
afectate de cutremurul ce a avut 
loc în a doua zi de Crăciun, pen
tru ca aceștia să se poată ruga 
pentru părinții lor, dispăruți,

prea devreme, din rândurile 
celor vii.

De remarcat este faptul că ele
vii școlii provin din cea mai 
săracă zonă a orașului Petrila, 
și tocmai de aceea, gestul lor are 
multiple semnificații.

Profesorul de desen al copi
ilor, Robert Hummel, cunoscut 
și pentru alte inițiative avute în 
domeniul cultural, în orașele din 
Valea Jiului, a declarat că, prin 
ceea ce întreprind, elevii școlii 
doresc să ofere un exemplu ma
turilor.

Vânt puternic
Deva (C.P.) - Un număr 

de 8 localități din județ au 
rămas parțial sau total fără 
energie electrică și 28 de 
posturi de transformare au 
fost afectate de vijelia din 
noaptea de 25/26 ianuarie. 
Vântul puternic a distrus 
instalațiile electrice din 
Bulzești, Gânțaga, Plopi, Bu
cium, Covragi, Sântămăria 
Orlea, Balomir și Hațeg. 
Echipele de intervenție au 
reușit, ieri, remedierea de
fecțiunilor, a declarat Florin 
Mârza, directorul SDE.
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Nevăzători rămași pe drumuri
Deva (I.J.) - Statul i-a uitat 

pe nevăzătorii hunedoreni. 
Aceasta pentru că locuri de 
muncă pentru persoanele fără 
vedere nu mai există. 
„Nevăzătorii cu gradul II de 
handicap primesc lunar 865.000 
de lei, iar cei cu gradul I, 
1.850.000 lei. Acești bani sunt 
primiți indiferent de veniturile 
fiecăruia”, declară Janel 
Frențoni, inspector IRPH Arad. 
Cei mai mulți hunedoreni 
nevăzători sunt pensionari și 
doar o parte mică lucrează. 
Ceilalți se descurcă cum pot din 
banii de la stat. Cei mai mulți

sunt masori angajați cu mulți 
ani în urmă. Sute dintre aceștia 
au rămas pe drumuri după ce 
cooperativele meșteșugărești au 
dispărut una câte una. Singurele 
specializări pe care nevăzătorii 
le pot face în cele 5 școli speciale 
din România sunt: confecționer 
perii, mături, ambalaje din car
ton și masor. Și pentru ca sta
tul să arate, o dată în plus, cât 
e de darnic, în primele trei 
meserii specializarea se face în 
școli pentru nevăzători. Astfel, 
absolvenții obțin o diplomă de 
calificare pentru meserii... care 
nu mai există.
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00 nouă înregistrare. Postul Al-Jazeera 
a difuzat marț* o înregistrare video în ca
re apare un cetățean american răpit în 
Irak. Bărbatul, care s-a identificat ca fi
ind Roy Hallams, este filmat sub ame
nințarea unei arme. Ostaticul le cere li
derilor arabi, fa special colonelului libi
an Muammar Kadhafi, să intervină pen
tru a-i salva viața.

0 Asasinat revendicat. Gruparea isla- 
mistă Ansar al-Sunna a revendicat asasi
narea unui judecător marți la Bagdad, 
potrivit unui comunicat publicat pe Inter
net. Magistratul Kais Hachem al-Cha- 
mari a fost ucis împreună cu cumnatul 
său de către persoane înarmate care au 
promis aceeași soartă „trădătorilor șiiți”.

Z Contra confirmării. Organizația Human 
Rights Watch (HRW) s a opus confimnării 
lui Alberto Gonzales la conducerea De
partamentului Justiției, mai ales din ©au-' 
za rolului pe care l-a avut acesta în elab
orarea politicii privind utilizarea torturii 
în închisorile americane din străinătate. 
HRW a menționat că este pentru prima 
dată când se opune eoni mării unui 
membru al administrației SUA.

Elicoptef profeticii
Bagdad (MF) - Treizeci și una de per

soane și-au pierdut viața după ce un eli
copter militar aparținând Marinei ameri
cane s-a prăbușit, ieri, în vestul Iraku
lui, au informat oficiali militari, citați 
de CNN.

Elicopterul, care transporta membri ai 
Brigăzii 3 Aeropurtate din cadrul Mari
nei, ș-a prăbușit în apropiere de Ar Rut- 
bsA. în jurul orei locale 01.20 (07.20, ora 
României).

Pficialii militari au declarat că echipe
le de căutare și salvare se află ia locul ac
cidentului și că a fost declanșată o inves
tigație referitoare la acest ipHdent.

Accidentala avut loc pe foirii intensi
ficări itacurilor comise de insurgenți îm-

. potriva trupele ultinaț onale, a forțelor 
irakiene de securitate și a birourilor de 
vot de pe teritoriul țării..

Basescu,
Serviciul de Pază și Protecție susține că amenințările la adi ssa președintelui au sporit

1

(Foto: EPA)Premierul Arial Sharon

Sharon rola contactele 
on palestinienii

Ierusalim (MF) - Premierul israelian, 
Ariel Sharon, a decis să reia contactele 
politice cu liderii palestinieni, care au fost 
suspendate la 14 ianuarie, după un atac 
sângeros comis ta Fâșia Gâza, a anunțat 
postul public de radio.

în ultimele zile au avut loc discuții în
tre oficialii militari israelieni și palestini
eni, lucru care a permis coordonarea mo
bilizării a mii de polițiști palestinieni în 
nordul Fâșiei Gaza, pentru contracararea 
atacurilor antiisraeliene.

Pe de altă parte, forțele palestiniene de 
securitate v® fi mobilizate în sudul Fâși 
ei Gaza până azi, a anunțat, marți seară, 
un responsabil palestinian de rang înalt, 
după o întrevedere a unor oficiali ai celor 
dentil părfi.

Această decizie a fost adoptată în tim
pul întâlniri desfășurate marți seara în
tre comandantul foitelor israeliene din 
Fâșia Gaza, generalul Ai iv Kochavi și șe- 
ful serviciilor palestiniene de securitate 
din regiune, Mussa Arafat.
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București (MF - Numărul 
și frecvența amenințărilor la 
adresa șefului steiului au 
sporit fii ultimul interval de 
timp, afirmă un comunicat 
al Serviciului de Protecție și 
Pază (SPP) remis ieri 
agenției MEDIAFAX.

„în cei 15 ani de existență a 
Serviciului de Protecție și Pază 
s-au semnalat permanent ame
nințări la adresa șefului statu
lui, însă in ultimul interval de 
timp au sporit numărul și frec
vența acestora”, se precizează în 
comunicat.

SPP, în colaborare cu SRI, 
desfășoară activități specifice 
pentru clarificarea veridicității 
acestor amenințări.

Se iau măsuri

Totodată, directorul SPP a 
dispus luarea măsurilor prevă
zute pentru astfel de situații, 

iționează :omunicatul insti
tuției.

Director ui SRI, Radu Timofte,

Q (MF) ITeședh*tele vreiesc și unul dintre supravie- 
Traiari Băsesct să Hi l- ’ . . ..
pe azi la ceremoniile din Polo- 
nia de marcare a 60 de ani de 
la eliberarea prizonierilor din 
lagărul de la Auschwitz-Birke
nau.

Prima parte a manifestărilor 
se va desfășura în Teatrul Ju
liusz Slowacki din Cracovia și 
va cuprinde vizionarea miei se
rii de documentare privind tra
gedia evreilor care au fost pri
zonieri ai lagărului.

De asemenea, vor susține dis
cursuri președinții Poloniei, Fe
derației Ruse și Israelului, preșe
dintele Congresului Mondial E-

Arestați la Paris
Paris (MF) - Șapte persoane 

an fost arestate, luni, la 
Paris, de serviciile franceze 
de contraspionaj DTS, în 
cursul primei operațiuni 
desfășurate în Franța, îm- 
potriva filierelor irakiene ale 
tinerilor francezi plecați în 
Irak pentru a lupta, au de
clarat, marți, surse care 
cunosc acest dosar.

Cele șapte persoane, a căror 
identitate nu a fost dată publici
tății și dintre care fac parte și 
două femei, erau în continuare 
reținute, marți seara, la sediul 
parizian al DST, au precizat 
sursele citate.

Această operațiune, care s-a 
desfășurat simultan, luni, în mai 
multe locuri din arondismentul 
1® al capitalei, este prima orga
nizată în Franța împotriva fil
ierelor irakiene, după ce mai 
mulți tineri francezi au murit în 
Irak în vara anului 2004.
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Campania anticorupție Fa adus președintelui Băsescu numeroase 
m< in rl (Foto: EPA)

a susținut că SRI și SPP verifică din partea unor structuri oafio- 
informații potrivit cărora preșe- te implicate în acte de corupție, 
dintele Traian Băsescu ar putea dispuse să angajeze oameni din 
fi ținta unor amenințări venite străinătate pesta: comiterea de

Centre de vot și sedii de partide, atacate
Se intensifică atacurile înaintea alegerilor din Irak de duminică

Bagdad (MF) - Opt centre 
de vot și patru birouri ale 
unor partide politice au fost 
atacate, începând de marți 
seara, la Bagdad și Ia; nard 
de capitala irsikxenă, au a- 
nunțat poliția și responsabili 
locali.

Marți seara, trei birouri de 
vot au fost atacate cu bombe ar
tizanale la Khalis, la 20 de kflo- . 
metri nord de Baaquba, iar alte divizi înarmați atacaseră alte 13 
L-— Li Mpqdadjyfl, la 45 de l$o- birouri de vot JngrovincfefSaSfc ««. —ww

ord;eșt. de ace^tom^L hecLiin, .sifiLatâJa. nord de Bag-,, -Adunării pentru Unitate,iNațio-
două la I 
mefri.pqrdtfșt,

Ieri, un birou de vot din cen
trul localității' Dhuluiya, aflată 
la 70 de kilometri nord de Bag
dad, a fost ținte unor tiruri cu 
rachetă.

La Ishaki, la 20 de kilometri 

țuitorii de la Auschwitz, Ellie 
Wiesel, evreu de origine roi lână, 
laureat al Premiului Nobel, pre
ședintele Comisiei Internai ona- 
le pentru Studierea Consecințe
lor Holocaustului în România.

Participanții la manifestări se 
vor deplasa apoi la Muzeul de 
stai Auschwitz-Birkenau, unde, 
la Monumentul „Memoria Națiu
nilor”, va avea loc a doua parte 
a manifestărilor. Semnalul de în
cepere a ceremoniei de la mon
ument va fi dat de sirena unui 
tren care intră în lagăr. Se vor 
rosti alocuțiuni și va fi citit 
mesajul Papei I<nn Paul al rr lea. 
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re a militanților extremiști tr
prezent, armata israeliană a eliminat mai mulți lideri ai mișc 
Brigăzile Martirilor al-Aqsa, fără ca aceștia să fi fost i 
unor atentate iminente.

ui Islamic și 
îcomiterea

sud de Samarra. un birou de vot 
a fost atacat cu o bombă artiza
nală pentru a doua zi consecu
tiv.

Ata un revendicate
îh capitala irakiană, o bombă 

artizanală a explodat, mărfi sea
ra, la intrarea intr-o secție de 
votare.

Anterior acestor incidente, in- 

dad. Atacurile au fost revendica
te de gruparea islamistului Abu 
Mussab al-Zarqawi, care a decla 
rat război scrutinului din 30 ia
nuarie.

Gruparea lui Zarqawi a aver-

Morți în violențe la Bagdad
Bagdad (MF) - Unsprezece 

iraki ii inclusiv trei polițiști 
și doi soldați, precum și doi 
agresori, au murit marii, în 
violențele înregistrate la sud- 
est de Bagdad și în nordul ca
pitalei irakiene, au anunțat 
surse medicale și din cadrul 
poliției.

La Samarra, doi militari și 
doi civili irakieni au fost u- 
ciși în timpul incidentelor cu 
rebelii, care au avut loc în 
centrul ora; lui. a declarat 
un locotenent de poliție.

Violențele s-au declanșat în

$atentate. j
Timofte a declarat, marți sea

ra, la o emisiune a postului Rea
litatea TV, că SRI și SPP lucrea
ză la verificarea unor informații 
provenite din lumea interlopă în 
legătură cu „expunerea sau pri
mejdia carepoate să vină în spe
cia! asupra președintelui Traian 
Băsescu”.

Directorul SRI a Scut această 
afirmație răspunzând unei între
bări legate de eventuali expune
re a lui Traian Băsescu, în ur
ma campaniei anticorupție de
clanșate după câștigarea alegeri
lor.

Timofte a declarat că infor
mațiile, care provin din lumea 
interlopă, evocă existența unor 
structuri mafiote implicate in 
acte de corupție, care sunt dispu
se să angajeze oameni din străi
nătate pentru comiterea de aten
tate.

„Am adus la -''■unoștințâ SPP. 
și inclusiv cu domnul președinte 
Băsescu am discutat acest lu
cru”, a mai declarat directorul 
SRI.

tizat, luni, că partizanii ș$i vor 
organiza ambuscade, pentru a-i 
împușca pe irakienii care se vor 
prezănta la birourile de vot din 
localitățile situate la nord de 
Ba

Pe de altă parte, indivizi în
armați au atacat cu tiruri de ar
mă automată patru birouri ale 
unor partide politice, ieri dimi
neața, la Baaquba, rănind: trei 
polițiști.

Polițiștii au fost răniți în ur
ma unui ațac ce a vizat șediul 

nală, în timp ce atacurile asupra 
birourilor Partidului Comunist, 
Partidului Democratic al Kurdis 
tanului (PDK) și Mișcării pentru 
înțelegere Națională (MEN) nu 
s-au soldat cil victime.

momentul in care forțele ira
kiene și americane au reținut / 
doi localnici. Pe de altă parte, 
doi angajați ai Ministerului 
Comerțului au fost uciși la 
Bagdad la ora locală 9:15, de 
agresori neidentificați, a a- 
nunțat Ministerul de Interne.

în plus, un translator ira
kian care lucra pentru forțele 
americane a fost ucis prin îm
pușcare la Bagdad, in timp ce 
un civil a fost ucis de mili
tarii americani în momentul 
în care încerca să .treacă cu 
mașina de patrula acestora

I
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El Consiliul Local Orăștie va discuta azi 
aprobarea unui proiect de hotărâre 
privind organigrama, statutul de funcții și 
funcțiile publice din cadrul Primăriei. In 

* ultima perioadă a fost înființat un servi- 
W" ciu ai cărui angajați nu figurează, încă, 

pe actele oficiale ale instituției. (D.l.)

0 Controalele efectuate de inspectorii 
OPC Hunedoara au depistat mai mulți 
agenți economici care comercializau 
echipamente pentru schi cu abateri de la 
prevederile Jegale. Au fost aplicate 3 
amenzi contravenționale de 9 milioane 
de lei și produse în valoare de 541,7 mi
lioane de lei au fost oprite de la comer
cializare. (I.J.)

Care pe care

Adrian SSlSgean 
adnan.salagean@lnformmedia.ro

K. I ucleul care formează 
I N forța politică numărul

unu a momentului se înmoaie în fiecare zi. Din
capitalul politic al Alianței D.A. au început să 
consume, necugetat și la concurență, PNL și PD. 
Pentru că de ce îți e frică nu scapi, iată, simp- 
tomele coaliției falimentare par a se manifesta din 
nou pe eșichierul politie românesc. înaint# de-a 
vu ^dt ■■ contopire'WL-tty Altattța J L
golita de conținut pe altarul concurenței furi
bunde între cele două forțe. Criza pare a fi de alt
fel cuvântul de ordine în toată politica 
românească. în colțul opoziției, PSD-ul trece prin 
nelămuririle nevoii de restructurare, în timp ce 
PRM-ul, aflat cumva în „no-man-land"-ul parla
mentar, trebuie să facă față plutoanelor de mem
bri care evadează.

In tabăra Puterii se întrezărește prorocită 
dizolvare a unității forțelor care trasează 
țarcul guvernamental. Luarea cu arcanul a PUR și 

1JDMR de lângă PSD pare a naște, de musai, soli
daritate. Cu ce instrumente însă poate fi întreținut 
liantul între PNL și PD? Formula candidaților 
diferiți pentru Capitală lăbărțează și mai mult 
Alianța, trecută de pe mecanismul „toți pentru 
unul" la „care pe care". Și asta nu e cel.mai grav 
lucru. La fel ca CDR & Co. acum opt ani, noua 
Coaliție începe guvernarea printr-un joc nătâng al 
datului cu „stângu-n dreptul".

Propuneri abracadabriste (controlul averilor 
tuturor românilor), numiri și retractări peni
bile din funcție (cazul prefectului de București, 

Silvian lonescu), aprecieri amatorești privitoare la 
nivelul pensiilor, TVA, impozitul pe dividende...

Goaliția PNL-PD-PUR-UDMR pare a 
aluneca haotic pe patinele Puterii. Dacă 
nu se redresează rapid, prăbușirea este previ

zibilă, cuantificată, pentru noi toți, în rații supli
mentare de stagnare și sărăcie. Cu siguranță mai 
mari decât cele furnizate de guvernarea prin 
..□artid unic"...

„Notele se vând ca o taxă de protecție”După comunism, nici în capitalism meditațiile nu vor dispărea ca afacere
Ju

Raluca Iovescu
E-MAiL: raluca.tovescu@lnfbrmmedia.ro

Deva - Noul ministru al 
educației a dispus înființarea 
in fiecare școală a unei 
comisii de asigurare a 
calității procesului didactic 
care, printre altele, are 
nienir eadea4 depista pe pro
fesorii meditatori.

Ministrul se referea, în 
primul rând, la profesorii care 
nu își fac datoria la ore pentru 
a-i determina pe elevi să vină la 
meditații. Dar nu toți elevii care

recurg la .meditații sunt în 
această situație. „în primul rând 

programa e mult prea încărcată, 
copiii nu sunt interesați de 
școală iar mulți profesori sunt 
slab pregătiți”, caracterizează 
situația succint un „meditator” 

din Deva.
„înainte de '89 te interesa o 

materie, cel mult două, acum 
trebuie să lupți pentru toate. De 
când contează atât de mult 
notele și s-a renunțat la exa
mene s-a creat o piață, o 
adevărată piață pentru cei care 
simt dispuși să mediteze. Dacă

nu te duci la meditații profe
sorul îți dă note proaste; notele 
se vând de fapt, e ca o taxă de 
protecție. Consider că nu-i 
corect să-i meditezi pe elevii 
cărora le și predai la clasă.”

Mentori au existat întot
deauna

“AMfel, meditațiile mi se par 
firești, întpdeauna au existat 
mentori, e normal să-ți 
împărtășești experiența. Dacă 
totul ar fi perfect în școli, n-ar fi 
nevoie de ele, dar în unele 
cazuri ele pot corecta prestația

unui elev”. Și cum în școîi 

situația e departe de a fi „per
fectă”...

Manualele alternative - o 
afacere

Din păcate, problemele pleacă 
de la „Vârf”, acolo unde nimeni 
nu are interes să schimbe pro 
grama prea aglomerată, unora 
haosul creat priindu-le de min 
une! Așa cum nimeni * nu ars 
interes să reducă numărul man 
ualelor, cu care se câștigă bani 
frumoși. Se pare că bulibășeals 
naște venituri!

20 de apartamente distruse de apa apărută din senin
Ina Jurcone
EMAIL: ina.jurcone@informmedla.ro

Deva - 20 de apartamente 
din blocul A6 prim, de pe 
Strada D. Zamfirescu, au fost 
distruse în doar câteva zile, 
după ce ploaia și ninsoarea 
și-au făcut de cap.

Probleme au existat în bloc de 
mai mulți ani, spun locatarii 
păgubiți, însă au crezut că le-au 
rezolvat în urmă cu două 
săptămâni când și-au acoperit 
blocul cu tablă. Necazurile lor 
au început la sfârșitul 
săptămânii trecute, când au 
crezut că a apărut o fisură în 
acoperiș. Ca urmare, 20 de 
camere între scările m și IV

sunt de cinci zile albie de scur
gere pentru apa care se prelinge 
de pe acoperiș. „Nu mai plătim 
meșterilor care ne-au acoperit 
blocul!”, spune Ștefan Popa, de

Pereții locuințelor - plini de apă.

la etajul III. „Pata micuță din 
cameră se extinde cu fiecare zi, 
plouă în continuu, stăm cu 
ligheane și găleți să nu ne dis
trugem parchetul. Nu se mai 
poate locui. Curge precum 
picătura chinezeasă, nu se poate 
dormi în camera aceea! în plus, 
curând va apărea igrasie”, 
adaugă dna Turuț, de la etajul H.

Contactați de administratorul 
Victoria Nicolicea, de ■ la 
Asociația de proprietari nr. 138, 
meșterii au verificat acoperișul 
și au constrat că paguba este 
produsă de o țeavă pluvială pe 
care se ridică din apartamente 
aburi. Condensul pe care îl face 
șub acoperișul de țiglă însă a 
declanșat un adevărat torent.

bALUIIUIUI U1WUIWI MW WIIIII. f,
£

Până la remedierea situației 
însă, păgubiții își văd aparte 
mentele distruse și cheltuia]® 
nerecuperată de nicăieri.

Subvenția de 5.000 lat/l de motorină
Deva (L.L.) - Producătorii 

agricoli vor primi încă din 
această lună o subvenție de 
5.000 lei/litru de motorină 
folosită în agricultură, ceea 
ce reprezintă 60% din prețul 
accizei și 18% din prețul 
motorinei Ia pompă.

Banii trebuie să ajungă la 
țăran foarte repede pentru că 
vremea de afară ne arată că în 
februarie trebuie să începem în 
anumite zone campania agri
colă. Sumele necesare pentru 
susținerea acestor subvenții - 
circa 4.000 de mi-liarde lei - vor 
fi cuprinse în bugetul ministeru
lui prin schimbarea ordinii de 
prioritate a alocării resurselor 
bugetare. Consumul de motorină

până la arat se ridică la 84,7 
litri/ha, sprijinul financiar către 
producători cifrându-se astfel la 
circa 424.000 lei/ha. Este posibil 
ca o parte din banii necesari 
pentru motorină să fie luați din 
resursele alocate pentru mi
lionul la hectar. Această formă 
de sprijin se adresează doar 
unui procent de 35% din pro
ducători, pe când motorina este 
destinată tuturor agricultorilor. 
Ordonanța privind subvenția la 
motorină este avizată de 
Ministerul Finanțelor Publice, 
fiind inclusă in cadrul unei 
Ordonanțe promovate de MFP în 
baza Legii 605/2004 la secțiunea 
Economie - finanțe publice și 
mediu de afaceri - punctul 2 
(reglementarea unor măsuri

mailto:adnan.salagean@lnformmedia.ro
mailto:raluca.tovescu@lnfbrmmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedla.ro
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ANTENA 1 ACASĂ
730 Jurnal TVR Sport Meteo ! 
745 Agenția 2 wă un sfat 

Prezintă: PaulTrașcăși 
RRp Stoler. Informații, 
sfaturi, comentarii și 
umor

845 Desene animate Yu-Gi-
BOh (Japonia, 1998) 

Episodul 12
9:15 Corect!
930 Chd minute de cultură 
93o Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
10:10 NcvMfanea și copil

BEpts I și 2 
1130 Portul miracolelor 
1155 EiitHispecer 
1230 Stele de„ Lsteie 
1330 Sănătate mu toți 
1330 Desene anhneai 
1430 fanai TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Dincolo de hartă 
1530Atannte. Emisiune 

limba germană 
1655TVR!ndfact 
1725 Viața cu Bonnie. 
1830Paiulmiracolelor 
1830 Tragerile Joker șl loto

•t.

t 
I

I

P

II

I
i
I

0745-0850 Observator 
Deva (0 

1635-1645 Știri pe scurt 
2230-2350 Observator.

530 Pweștiri adevărate (re
luare)

630 Pădurea blestemați
0 (reluare)

8:15 Ctocotată cu piper (re-
B luare) 

9:15 Rubi (reluare) 
1130 Extravagante Anastasie

0 (reluare) 
1230 Răzbunarea. Cu:

0 Gabriela Spanie, Jos! 
Angel Llamas 

1430 Plsia sNbMlcl Cu:
B Marlene Favela 

1545 Pidurea blestemați.
BCu: Edith Gonzâlez, 

Gabriel Soto, Adamari 
Ldpez, Jaime Cemil, 
Ludwlka Palate, Maya 
Mlshalska, Maria Sortă 

1730 PMfdri adevărate 
Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Vlzlra 

17:55 Vremea de acasă 
1830 Gitinas. Cu: Saul
B Llsazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torres Torrijja

UH Rlti. (h: Barbara
BMori, Eduardo Santama- 

gg), dna, Jkne Martin, Jaque- 
'X line Bracamontes, Se

bastian RulH. Josefina 
:d»nove, Antonio 

X? Medelln 
mW Clocolati ai pfeer. Cu: 

gMurilo Benldo, Mari- 
fs’-, ana Xlmenes, Marcello 

Novaes, Osmar Prado, 
-,^»Lilia Cabral, Priscila 

4 Fantin
Ixfravagante Anaste-

Cu: Noritis Batista,
“.Juan Pablo Raba, Klara, 

rtild Abrahamz, Dora 
Mazzone, Sadi Marin, 

Luciano D’Alessandro, 
fiCrtsol Carabai, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale-

730 Marte Bonita
830 TiMnppfag
830 Revirta presei
930 Rebeli
950 Tonontelul DP 2 

1020 Austraian Open 
1330 Magazin Studkxaflor 

Teritoriale TVR CM 
Napoca 

1330 Tafarahoplng 
1430 Sknba Junior merge la < 

HNewYorg 
1430$coalamlcllorv!ifl- < 

Btoare 
1530 Impreunllh Europa: 
1650 Tribuna Pardldetor Par- s

NWMbiuhV
1630 Qnd minute de cultură > 
1645 fanai TVR Știri, sport, ! 

meteo
1730ltobell '
17:55 Eurodtopew !
1850 fanai Euronews Verii- i 

une fa limba română , 
1845 Chd minute de cukură < 
1830 SMtate naturistă. 

Prezinți Ana Maria 
Lazâr. Să ne păstrăm 
tinerețeal Yoga ■ Prof. 
Mario Sorin vasllescu

1950 Marta Bonta

750 Observator cu Sande 
Moto. Sport

850 Canalul de știri 
1050 In gura pruni (reluare) 
1030 Benny HIH 
1130 Concurs Interactiv 
1230 Sue Thomas.

H Sue Thomas, o tânără 
fără auz, tocmai a ter
minat facultatea țl se 
pregătește pentru prima 

el slujb 1 colaborator 
FBI

730 Știrile ProTv. Cese în
tâmplă, doctore 7

9:10 Omul care aduce car
tea Cu: Cristian Tabără 

9:15 TAn&r $1 neUnistft 
1030 Doctoral

0 de sulfate 
1145 Numai unchi

Ssănufl 
12:15 Zâmbete fritr-o pastflă 
13:00 Știrile ProTv 
1345 La bine șl la rău

U (comedie, SUA 1997).

5
1

H
li

3

t

I
I

For Richer of Poorer es- ■ 1350 Observata cu Simone 
te o comedie roman
tică despre un cuplu pe 
care tentațiile vieții In 
înalta societate par să-l 
distrugă. Interesele fi
nanciare divergente ale 
celor doi soți II fac, din 
ce m ce mal mult, ca 
fiecare să Iți vadă de 
propriul său dram 

1630 Tânăr $1 neliniștit 
1730 Șdrile ProTv Sport Vre

mea 
1745 Teo Emisiune de diver

tisment
MO 1930 Știrile ProTv Sport Vre-

1930 Junei TVR Sport Meteo mea

1 kw York, Naw York
.j on SUA 1977) 

■ffgCu: Uza Minnelli, 
X Robert De Niro, Lionel 
,J. Slander, Bany Primus.

Regla Martin Scorsese.

în

I

l 
t 
1

I

I 
I
I
I

I

j

Gharit
13:45 B, în alert!

B (reluare)
( 1650 Observator

1645 9595-Teînvață ca să 
iad

17:45 Vhrere-A trăiai pasl- 
g une, Cu: Edoardo Costa, 

Giorgio Glnex, Edoardo 
Velo, Gludltta Saltarinl, 
Lorenzo Clompl, Do
natella Pompadur, Ellsa- 
beta De Palo

18:55 Metao
1950 Observator cu Alessan

dra Stolcescu $1 Lucian 
Mândruți.

r

i 
i 
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Sport cu
Tetaste

830 Sumat S 
930 Dragoste șl putere
B(SUA 1987) Cu: Susan 

Flannery, John McCook, 
Bonn Moss, Wlnsor 
Hannon Regia: Lee 
Phillip Bell, William J. 
Bell 

1030 Kantty Show 
1035 dp Art 
1130 Monica 
1230 LovMza prazM 
1230 Teleshopping 
1235 Banlie gnu 
1335 Roseenm 
1330TeMoppino 
1435 Sumat Kadi 
1530 Focus 
1535 Dragoste șl putere

0(5UA 1987) 
1530 Camera de lie 
1630 TRIcă, steluța de dne-

Bmo
1650 Kensty Show 
1830 Focus
1930 Montat- talk show di-

; 7s00 Titaihopplnfl
730 Motor■ s?

i
• i

<
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•I 
t 
i

4 Nominalizări la Premi
ul Globul de Aur pentra: 

■. cel mai bun film 
WBFIknulMofGoriot ...fa 

; «Micul Paris. Reportaj de 
\ la lansarea filmului. Re

alizator NicoletaMo- 
1 canu

B8I Jurnal 1VR 
.Sport Meteo

Imenlul Mari Doamne 
3 ;0bracuk Episodul 3.
Bi E vremea răzbunării 

inglia, 1999). 
Hwhy Smith, Mar- 

..ia Plunkett, Ben 
-Roberts, Paul Williams. 

a&FeHty 
340 Jurnal TVR Sport Meteo 

19 CooBfirt (thriller. 
HSciia loon .

I 
i 
I 
•I

i.

I 
I

Alerta (thriller, SUA 
' W1995) Cu: Dustin Hoff- 

. J*^man, Rene Russo, Mor- 
ian eeman

ProTv Sport Vre-
' . mea

OS Renegatul Episodul 3 
SCu: Lerenzo Lamas, 
t^Branscombe Richmaid, 
* Kathleen Klnmont, 

.SttțXn J. CanneH 
ou t)TV Sport Vre-

nie' (reluare)
198 Captivi fa
P Harlem (acțiune, SUA 

1998) Cu: Nick 
* Sandow, Michael 

Aparo, Yelba Osorio, 
Vincent Pastore, Arthur 
J. Nascarella, Lou La- 

» galante (reluare) 
330 Dc-.torul de suflete 
■ Skreluare) 

JMD Numai unchi să nu fi
“(reluare) 

țfț Reiytul (reiue»)

I

I

I

I

î
I

î

' WSPrinlHHti
.,'.1 'thriller, SUA 1993). Cu: 
’9 WCaty Elwes, Alida SU- 

■S»®i|vesrtone, Jennifer Rubin, 
BJȘgg&Amber Benson 
HbP ObsoMter cu Letiția 

Zaharia. Sport 
m r 4>tn 

<SF, SUA 2002). Cu: 
Ofivler Gruner, Roger R. 
'ross idrienne Wllkln- 

..VWson, Elizabeth Gracen. 
ta capătul celălalt al 

^Universului, o navă ex- 
traterestiă se desprinde 

rjwde pe solul unei planete 
1 de. Nrara se fa- 

ită spre Pământ 
.. „'MWimee 1 Răzbunarea 
âȘHngm prunei cu

- Mirceeledee
.IM Concura Interactiv 

ObswvwW (reluare) 
Ctttafol Una 
Sueltante (reluare)
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nopți Cu:Ce-
a. Angelica 
orneSalnM,

WBRsțis faptas 
urnea adâncurilor 

Bugetul meu 
hwPemal artistic. Torino 

'«npionatele Europene g Proba masculini, 
ransmlslune dlrecti 
WstrafienOpen

IW VMtmrai 
4M Dragul de Reymond 
9 Castele din dr# de
L'v (SUA 1993) Cu: 

Kathleen Turner, Tom- 
X» my Lee Jones, Aha 
/X.Wenlna, hilari Strong, 
w’!Wsther Rolle n Regia 

Micha Lessee.Sally 
l ^hu reușește să

• oartea
' ritafllul său. Mama al o 

duce la un spdadst fa 
H autism. Printre obsesiile 

Tetei, se numirii >1 con- 
D^prolree de cestele din

Vino mamă sl mă vad.
«Vlați la feri, timp de 

do ore, ața cum a 
ost ea Imaginați de 

acestei eml- 
i, va fi una aparte.

Tritoni# 1h 
AT.0. SoldațH Km- 

in primăverii drept 
a unitate Nete de 

»^gj>e teritoriul României

. - rezon cu totul

MpraTpu Cu: CrMfaa 

lopeecu-Rubrica Sport 
de Latipa

850 Kate șl Leopold (ro
mantic, SUA 2001) 

1050 Edwrad MâinMrFoar- 
El feci (fantastic, SUA 

1990)
1150 A doua luni de miere 

(3 (romantic, Anglia, 
2001).

1325 Lupi (aventuri, Norveg- 
Qla, 2002).

1550 Stipânul inelalar - ale 
13 doua lumuri (fantastic,

SUA 2002). Cu: Elijah 
Wood, lan Mckellen, Uv 
Tyler, Vlggo Mortensen, 
Sean Astin. Regla: Peter 
Jackson

1850 Kate șl Leopold (ro- 
Umantic, SUA

; 2MX) Secrete pt40M6
I3(tivlHer, Anala, 2001).

Cu: Michael Elphldț, So
phie Ward

2135 Scor final (thriller, SUA 
132001).

2340 Epeva (aventuri, Dene- 
El marca, 2002). Cu:

Robert Hansen, Otto —j--i----  IwiBnCMnDUraf rUrfi /, 
Hollander, Beam Owe. 
Regia: Ala Sandgren 

1:15 Patou Mik (comedie, 
(3 SUA 2002). Cu; Nicky

Kafi, Catherine Keener. 
Regia: Steven Soder
bergh
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EUROSPORT

IWmdunMor 
Mana Britanic,

TELE 7 DEVA
OOAMI jOO Rohans tuim

unilor do miercuri 
2000 Stirtta TELE 7 Deva 
20404EVER YOUNG-emi

siune pentru tlnent 
2150 Publicitate 
21.10 4EVER YOUNG 

(partM fllka) 21J»șS«-’ClE7Deva(r).
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i 1045 Reluare: 

litoril fa lumea
»Live: Tenis: Openui Australiei 

1230 Reluare: Tenis: Openui 
ț Australiei 1430 Uve: Skeleton: 
i Cupa Mondiali, la St Moritz, 
’ Etarția. Masculin, manșa a do

ua 1530 Live: Patinaj artistic: 
Campionatele Europene, la To
rino, Italia 1850 Rezumat Te
nis: Openui Australei, la Mel
bourne 1830 Uve: Skeleton: 
Cupa Mondiali, la St Moritz,

-i
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I
I
I

i
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i
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j
i
i

t
t
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* 1115 âfistorate pMntelul
Dowfing

; 1345 Privire m tract# (dramă, 
< SUA 2004)
! 1530 Du-te spre lumini 

(dramă, SUA 2004)
! 1645 Elixlral tinereții (come- 
J die, SUA 200C)
* 1830 Marfin (aventuri, copro-

1998)
> 2045 Un dar din dragoste 

(dramă, 
coproducții 999)

■ 2230 Brigadă de f I0e 
| 2100 Kretul unei mame 

(dramă, coproducție,
: mod,
| 0045 Cel mal tMr na| 

,« oprooucpe, 
i »

i

DISCOVERY

(

I

!

â
* _ _ _

EMIa. Fanhh, manșa a doua i ; 
1930 Live: Patinaj artistic * JIMAfafai

> Campionatele Europene, ta To- >
! iMMa.ConcurfamaecuBk ZlMDuiăol

î 1450 Stain - Cei mal mare 
dictator

{ 1530 «uita virtuală 
; 1750 Câmpuri de bătălte 
, 1830 Aventuri la pescuit cu 

Rax Hunter
. 1830 Clubui de pescuit Buena 
, Vteta
> ’«50 Mașini extrema 
; 2050 '^dșI MgelMar- 

ven
rMiWI.-

;



joi, 27 ianuarie 2005

PESCUIT
4 ■> ■« 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4- 4 4 -’4 '•> - 4 4 4 - - - ~ ~ - ~ ~ taV »

El A&D Pharma prin Sensiblu și Mediplus 
Hunedoara, alături de firma mamă, îm
preună cu producătorii de medicamente 
Boots și Ozone au luat o inițiativă co
mună de sprijinire a victimelor cutremu
rului din Asia, pentru depășirea mo
mentelor grele. (I.J.)

EI Tarifele pentru plata interpreților și tra
ducătorilor autorizați, cu specializarea ști
ințe juridice, se dublează pentru traduce
rile simultane la cască sau dacă lucrează 
în sărbătorile legale. Majorarea se ope
rează dacă prin contractul civil de pres
tări de servicii nu a fost stabilit altfel. 
(C.P.)

Sunt
student in anul 
întâi la litere!

(Foto: arhivă)
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Prețuri mede b electtocasaice
• Robot de bucătărie Moulinex 3299000 iei
• Aspirator Ufesa 2599000 lei
• Aspirator Bosch 3599000 lei
• Mașină de spălat San Giorgio 8499000 lei
■ Mașină de spălat Whirlpool 9499000 lei
• Televizor OVP 4499000 lei
• Televizor Provision 4799000 lei
• Combină frigorifică Indesit 13599000 lei
• Combină frigorifică Polar 12999000 lei
• Aragaz Indesit 7999000 lei
• Cameră video Sony 18999000 lei

* •.. .. c, j ’■ ■ j
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Olăritul - arta de a da viață lutului.

împrumuturi pentru stomatologi
Protocolul încheiat între BCR și UNAS înlesnește inițiativa privată hunedoreană
Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Protocolul încheiat 
între BCR și Uniunea 
Națională a Asociațiilor 
Stomatologice (UNAS) 
privind acordarea de credite 
membrilor asociației îi ajută 
doar pe tineri.

Stomatologii cu vechi state de 
plată în județ au deja cabinete 
medicale luxoase, dotate cu cele 
mai noi aparate, cu anticamere 
opulente și truse medicale de ul
timă generație.

Creditele însă nu sunt pentru 
ei, ci pentru cei mai tineri care 
abia au reușit să termine facul
tatea și nu au părinți care să i 
susțină financiar.

(Foto: arhivă)
V..,.,........... ,.......................................- .................. .......................... -
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„Inițiativa vizează relațiile de 
parteneriat extins stabilite cu 
medici și cabinete medicale in
dividuale, ceea ce asigură pen
tru pacienți beneficiul unor ser
vicii medicale la standarde de 
calitate europene. Creditele sunt 
acordate pentru cumpărarea, 
amenajarea sau dotarea cabi
netelor medicale cu echipa
mentele de lucru necesare, cre
dite pentru desfășurarea acti
vității curente, pentru partici
parea la cursuri de specializare 
sau pentru achiziționarea de au
toturisme noi și rulate, până la 
eliberarea de cârduri de debit și 
de credit”, precizează purtătorul 
de cuvânt BCR, Corneliu Cojo- 
caru.

BCR mai acordă consultanță 
pentru plasarea economiilor,

Informații gratuite
Deva (C.P.) - Toți clienții 

băncilor care au un istoric al îm
prumuturilor și vor să afle ce a 
primit Biroul de credit de la 
bănci pot avea acces gratuit, o 
dată pe an, la cerere, la infor
mațiile înregistrate de „poliția 
creditelor”, a declarat Șerban 
Epure, directorul Biroului.

„în fiecare zi primim soli
citări de la persoane fizice care 
vor să afle poziția lor pe lista 
noastră. Potrivit Legii Avocatu
lui Poporului, oricine are drep
tul, o dată pe an, să primească 
gratuit această informație. Orice 
altă solicitare ulterioară este 
onorată contra unei taxe de 1,2 
euro”, a spus Epure. Acesta a 
ținut să precizeze că Biroul de 
credite nu dă verdicte în ce 
privește oportunitatea acordării 
unui împrumut, ci se limitează 
la furnizarea informațiilor pri
mite de la bănci.

„Noi nu spunem că un client 
al unei bănci este un rău plat

oferind produse de economisire 
cu un randament cât mai ridi
cat și va facilita încheierea de

Creditele pentru medicii stomatologi sunt solicitate de absolvenți,

nic sau unul bun. Noi furnizăm 
băncilor, la cererea acestora, in
formații cu privire la suma 
restantă a unui credit și perioa
da restanței. Așa cum e alcătu
it sistemul, el înregistrează, în- 
tr-adevăr, orice credit restant de 
la pragul zero. însă decizia de 
creditare aparține băncilor”, a 
adăugat Epure.

Biroul creditelor a fost înfi
ințat anul trecut și deține o 
bază de date cu toate persoanele 
fizice care au luat credite de la 
bănci.

Instituția funcționează ca o 
poliție în domeniul creditării, 
deoarece evidențele biroului 
sunt structurate astfel încât să 
poată da informații dacă o per
soană este rău platnică sau dacă 
gradul său de îndatorare este 
mult prea mare pentru a mai 
putea obține alte credite. La 
acordarea unui credit orice 
bancă din România solicită in
formații acestui birou. 

convenții pentru plata di
verselor servicii direct de la 
ATM.

Creditarea 
firmelor

Deva (C.P.) - Aproxima
tiv 70 de oameni de afaceri 
au participat miercuri la 
seminarul „Programe de 
creditare și finanțare pen
tru IMM-uri și modalități 
de garantare a creditelor”, 
organizat de Camera de 
Comerț și Industrie Hune
doara. Cu această ocazie re
prezentanți ai unor bănci 
comerciale și agenții locale 
au prezentat tipurile de cre
dite pe care le oferă agen- 
ților economici hunedoreni. 
Un subiect important l-au 
constituit garanțiile, care 
sunt solicitate firmelor ce 
apelează la împrumuturile 
bancare. Deși pot fi consti
tuite ca un mix, compo
nenta de bază o reprezintă 
garanția imobiliară.

PRINCIPALELE COTAȚII DiN 26.01.2005
Societatea Preț Variație

închidere (%) 
(lei/acț)

1. SNP PETROM   4230 - 4.51
2. SIF1_____     10600 - 3.64

I 3. TLV_____ ________   12200 - 2.40
4. BRD_____    48900 - 2.20
5. IMPACT   7350 - 3.29
6. AZOMUREȘ ____________5300 - 2.75
7. ANTIBIOTICE IAȘI___________ 7800_______ 0
8. ’ ROMPETROL RAFINARE (RRGJ123Q +1.65
9. HABER ________ 5300 _ 0
10. BCCARPATICA________ 6850 - 0.72
11. DEGEBAL 240 - 5.88
Rubrică realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, bsdul

i Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

gotic n valutar
an it i n nn n i n i n > t i > 11 mu 11 m i n m 111 t n t • ‘ t n t > a• • • • nnn • • • • n • t n t i • • • • • • • mJ» »•fa im * • a a i» i J»

1 Cursul de referință ai Băncii Națtonafe a României m data de 27 Ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 37.654 28.943 54.311 24.298 153

. Cw'su! ratata pewtteat Bb' Barmîîs ii» BswaȘH 2® ianfârae 2BiS
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

C V C V C V C V C V
BancPost 37.500 38.100 28.700 29.250 53.550 54.550 24.000 25.000 150 158
BRD 37.250 38.150 28.600 29.470 53.370 55.110 23.930 24.770 145 158
Banca Transilvania 37.300 37.950 28.694 29.344 53.661 54.636 24.088 24.538 150,15 154,65
Raiffeisen Bank 37.250 37.950 28.550 29.350 53.650 54.700 23.980 24.560 146 156

Bursu! valutar p.acticat de casate ne schimb valutar Qln Deva
Star Exchange 37.000 37.800 28.500 29.200 52.500 55.500 23.500 25.000 145 155
Herdan Exchange 37.200 37.600 28.600 29.000 52.000 55.000 22.500 25.000 148 154

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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IZ în arestul Inspectoratului de Poliție al 
Județului a ajuns recent și un individ 
din Orăștie. Este vorba de Roland Mar
tin Ștefan, de 29 de ani, care are de 
executat patru ani închisoare pentru 
comiterea infracțiunii de tâlhărie. (V.N.)

0 în timp ce efectua un viraj la stânga 
la intersecția străzilor Horia cu Tribunul 
Solomon, mașina condusă de Victor T., 
de 65 de ani, din localitate, a fost lovită 
de autoturismul condus de Mihai S., de 
31 de ani, din Deva. în urma impactului, 
Victor a fost rănit. (V.N.)

0 Din cauza unui carosabil acoperit cu 
gheață, pe DJ 668 A, pe raza orașului 
Călan, Gruia G., de 43 de ani, din Boșo- 
rod, a pierdut controlul autoturismului pe 
care îl conducea și s-a răsturnat în șanț. 
Șoferul neatent a fost rănit. (V.N.)

Cazul Miron Cozma - 
subiect de conferință
Va fi analizată mineriada de la Costești

Inteligența dată 
pe euro - dolari

Ina Jurcone
EMAIL ina.jurcone@informmedia.ro

Ivomânii s-au obișnuit să dea orzul pe 
gâște și să se zgârcească la tărâțe. Așa 
că-și lasă inteligenții s-o „taie dincolo". 
Indicele de inteligență de peste 130 care 
desemnează superdotații este pe cale de 
dispariție. Neajunsurile tranziției i-a de
terminat îndreptățit pe 280 din cei 300 
de inteligenți români să aleagă un loc de 
muncă peste hotare.
Avem și noi organizații, cum ar fi cea a 

femeilor optimiste sau a amicilor USA, ba 
chiar și una Mensa, a celor inteligenți. 
Degeaba, pentru că, deștepți sau nu, în 
România contează punga. Se uită de fru- 
mușețe, de valorile morale, de cunoștințe, 
de abilități motrice. Bravează cine are 
„mușchii tari"... în EURO.
A4ensa număra 300 de membri. Dar a ve

nit și anul fatidic 2004, în care materiile ce
nușii au realizat că, la noi, nu fac doi bani. 
Și-au luat jalba în băț asemeni lui Badea 
Cârțan, și-au lăsat clubul încălțat doar cu 
opinci. Șoferi de tir, profesori universitari cu 
doctorate multiple, pompieri, programatori 
și oameni de știință, cu foamea în gât pen
tru că s-au bazat pe inteligența cu care i-a 
dotat Mama Natură, au părăsit țara. Adică s- 
au comportat așa cum se definește in
teligența: s-au adaptat unei situații noi și au 
tranzitat spre o... pâine mai albă.

.——---------------------  . ,, „---------------------—

Cui credeți că îi pasă?

Emisia de gaze cu efect de seră ar putea 
mări gradul de înccălzire a climei cu peste 
n“C

(Foto: Traian Mânu)

■■ M3

AOUflENȚE JOI

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte @9.00-12.001
■ IPJ Hunedoara:
Comisar Marcel Zaharie, adjunct al șefului IM 
10.00-12.00
• Comandamentul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentru logistică 14.0@-SE6.0O
• Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Station «litian, viceprimar începând cu ora 09.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cozac, adjunct al șefului Politiei
Municipiului Hunedoara 14.00-16.00
• Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului Poliției 1:
Municipiului Petroșani 10.00-12.00

Petroșani (M.S.) - Cazul 
fostului lider al minerilor 
din Valea Jiului, Miron Coz
ma, va fi subiectul principal 
al unei conferințe naționale 
ce este programată să aibă 
loc la Petroșani, în perioada 
5-6 februarie.

Conferința va avea ca temă 
apărarea libertăților sindicale, la 
lucrări fiind așteptată și o dele
gație formată din trei lideri ai 
unor sindicate din străinătate.

Fratele fostului președinte al 
Ligii Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului, Tiberiu Cozma, membru 
în comitetul de organizare al 
manifestării, a explicat că, în 
mod special, va fi discutat pro
cesul în care Miron Cozma și alți 
cinci lideri sindicali ai minerilor 
au fost condamnați pentru sub
minarea puterii de stat, după 
evenimentele de la Costești, din 
ianuarie 1999. în acest caz, 
Miron Cozma a primit 10 ani de 
închisoare, iar Romeo Beja, Con
stantin Crețan, Dorin Loiș, Ionel

Ciontu și Vasile Lupu, câte 5 ani 
de închisoare. Sentința a fost a- 
tacată la înalta Curte de Casație 
și Justiție, iar recursul este pro
gramat să se judece pe data de 7 
februarie.

în opinia fratelui lui Miron 
Cozma, condamnarea liderilor 
sindicali a încălcat convențiile 
Organizației Internaționale a 
Muncii, referitoare la drepturile 
sindicale. „Miron Cozma și cei
lalți cinci lideri sindicali nu au 
făcut decât să respecte mandatul 
încredințat de membrii de sindi
cat. S-a făcut o mare eroare ju
diciară. Ei trebuiau judecați ca 
lideri sindicali pentru că au în
deplinit ceea ce au cerut oa
menii, după ce au parcurs 
etapele legale ale unui conflict de 
muncă”, a spus Tiberiu Cozma:

Fratele fostului lider sindical 
din Valea Jiului a adăugat că a 
fost creat un comitet național 
care să militeze pentru elibe
rarea lui Miron Cozma, acesta fi
ind și principalul organizator al 
conferinței de la Petroșani.

am auzit vorbindu- 
despre acest lucru. 

Oricum, dacă se adeve
rește, nu cred că este un 
lucru rău, mai ales pen
tru copiii care se află în 
familii dezorganizate sau 
care sunt în evidența 
Protecției Copilului.
Leorica Vasiu,
BucăTăREAsă, Deva

Sunt o mămică foarte 
grijulie cu copiii dar 

în același timp le las 
destulă libertate. Este 
foarte bine să se 
înființeze un tribunal al 
copiilor, care să se ocupe 
de problemele cu care se 
confruntă anumiți copii.
LUMINlțA IRIMIA, 

Deva

Dacă Tribunalul se va 
ocupa de cazurile 

copiilor agresați de pro
pria familie, este foarte 
indicat. Nu văd nimic 
rău in înființarea acestor 
instituții, copiii maltra
tați și agresați având 
nevoie de protecție. 
ANONIMă,

Deva

Tribunalul copiilor nu 
trebuie privit ca un 

privilegiu pentru copii 
de a avea mai multă li
bertate pentru că în 
acest fel ei vor fi și mai 
greu de stăpânit. Trebuie 
să se facă o delimitare 
foarte exactă.
Mihaela Staicu, 
Profesoara, Deva

Nu consider acest lu
cru o prioritate pen

tru țara noastră și așa 
cum și până acum se 
ocupa de acest lucru 
Protecția Copilului, cred 
că puteau foarte bine să 
se ocupe și pe mai de
parte.
Georgeta Stoicovici, 
Deva

Denumire societate Localitate Adresa Meserie ____  Nr.ioc

HERCULES PRODAL SRL HUNEDOARA DACIA 37/2 vânzător 2
DUMIMARALEX SRL HAȚEG NDEPENDENȚEI, 7 agent comercial 1
ILDVANDOR COMPREST HUNEDOARA LIBERTĂȚII, 8/10 agent de pază, control acces, ordine și intervenție 5
MULTIPRIMA SRL DEVA PIAȚA VICTORIEI, 2 agent imobiliar (broker imobiliar) 5
KREDITA UNIVERSAL SRL BUCUREȘTI ȘCOALA FLOREASCA, 3 analist 1
COLEGIUL TEH.TRANSILVANIA DEVA 22 DECEMBRIE, 116 analist 1

COMPACT DEVA 22 DECEMBRIE arhitect clădiri 1
FARMACIA BRAIA LUPENI NARCISELOR, 8 asistent farmacist 1
POPAS CARAIMAN SRL DEVA SÂNTUHALM, 67E barman 2
SMAIL iMPEX SRL DEVA DOROBANȚI barman 2/

S.C. ELEDI COM SRL DEVA DEVA OITUZ, 40 barman 1
ROBIMEX SRL HUNEDOARA TRAIAN barman 2
GECO AFROCOM TUR SRL DEVA DECEBAL vânzător 1
ALMI-TEAM SRH vânzător £

S-a spânzurat din 
cauza datoriilor

Deva (M.S.) - Un tânăr de 33 
de ani, din localitatea Sântan- 
drei, și-a pus capăt zilelor din 
cauza datoriilor pe care le avea 
către diverși cunoscuți. Bărba
tul a fost găsit spânzurat în po
dul unui imobil din sat, loc în 
care funcționa și societatea sa 
comercială. Victima a lăsat un 
bilet în care explica motivele 
pentru care și-a luat singur viața 
și își cerea scuze față de soție.

Amenzi
Deva (V.N.) - în ultimele 24 de 

ore, polițiștii din județul Hune
doara au efectuat 190 de con
troale pe linia asigurării secu
rității patrimoniului în societăți 
comerciale și regii autonome.

De remarcat apoi că în urma 
acțiunilor și controalelor efectu
ate în trasee, la Legea circulației 
s-au aplicat 137 de amenzi, din 
care 24 la regimul de viteză.

Valoarea totală a amenzilor 
aplicate în acest interval este de 
peste 140 milioane de lei.

DEVA 1 DECEMBRIE

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


SPORT

0 „Mai mult de jumătate din bugetul 
pe 2004 al Direcției pentru Sport Hune
doara a fost dirijat către asociațiile 
județene de gimnastică și handbal, pen
tru a se putea organiza competiții și 
stagii de pregătire cu cluburile școlare 
din județ care au secții specializate pe 
aceste discipline sportive", afirma, Con
stantin Grigore, directorul DSJ Hune
doara. (C.M.)

0 Jucătorii FC Cip Deva, Gabriel Mo- 
lomfălean și Cosmin Gherman, care au 
primit al patrulea cartonaș galben în 
meciul de luni cu Pandurii Tg. Jiu nu vor 
face deplasare cu echipa la Odorheiu Se
cuiesc. Partida dintre AS Odorheiu Se
cuiesc (locul 2) și FC Cip Deva (locul 3) 
din cadrul etapei a 20-a a Diviziei A la 
futsal va fi transmisă în direct de TVR1, 
sâmbătă, 29.01, de la ora 12.15. (C.M.)

Perechea 
rusă Tatiana Nav- 
ka și Roman 
Kostamarov este 
una dintre fa
voritele la medalii 
în proba de dans 
a Campionatului 
European de pati
nă! artistic ce se 
desfășoară în 
aceste zBe Ia Tori
no In Italia.
(Foto: EPA)

Politica “arbitrează" și în sport
Interviu cu Marius Simina, expert în cadrul Direcției pentru Sport a Județului Hunedoara

Start în Campionatul 
Național al Liceelor la Volei

Deva (C.M.) - Partidele din cadrul eta
pei municipale a Campionatului Național al 
Liceelor la volei fete se vor desfășura, azi, 
27 ianuarie, în Sala de Sport a Colegiului 
Teoretic „Traian” Deva. Cele 6 echipe par
ticipante au fost împărțite în 2 grupe de câte 
3 echipe, în care capi de serie au fost fi
nalistele ediției de anul trecut, respectiv 
echipele CT Traian și CN Sportiv. Meciu
rile se vor disputa după sistemul cel mai 
bun din 3 seturi, iar câștigătoarele grupelor 
se vor întâlni în finală, unde sistemul de 
joc va fi cel mai bun din 5 seturi. Com
petiția similară rezervată echipelor de băieți 
se va desfășura, în 2 și 3 februarie. în în
trecerea masculină s-au înscris cinci echipe, 
astfel că turneul băieților se va disputa în 
sistem campionat, fiecare cu fiecare.

Remiza campioanelor estului
Larnaca (C.M.) - Singurele echipe din 

Europa de Est care au câștigat vreodată 
Cupa Campionilor Europeni, Steaua Bu
curești și Steaua Roșie Belgrad, s-au în
tâlnit, marți, la Larna, în cadrul unui meci 

> amical de verificare. Partida s-a terminat 
f la egalitate, scor 1-1 (0-1), golurile fiind 

marcate de Ogăraru '83, respectiv Pantelici 
'33. Tehnicianul stelist Walter Zenga a 
trimis în teren următoarea formulă de 
echipă: Hamutovski - Ogăraru, Rădoi, 
Ghionea, P. Marin ■ Lovin, D. Munteanu, 
Dică - Diniță, Ciocoiu, Neaga. După pauză 
au mai evoluat: E. Baciu, Paraschiv, 
Boștină, Oprița, Curt, Nicoliță, Keca, A. 
Cristea. La finalul turului echipa pa
tronată de Gigi Becali era lidera Diviziei 
A cu un avans de șase puncte față de 
următoarele clasate, iar Steaua Roșie Bel
grad ocupa locul doi în campionatul din 
Serbia/Muntenegru. Următorul meci ami
cal al echipei Steaua în turneul din Cipru 
va avea loc azi, în compania formației 
sârbe FC Zemun, clasată pe poziția a șasea 
la finalul turului.

ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprîan.marinut@informrriedfa.ro

Deva - Intențiile declarate 
ale liderilor Alianței DA de 
a schimba șeful DSJ, 
dezvăluite în ziarul nostru 
de ieri chiar de Constantin 
Grigore, directorul DSJ 
Hunedoara, sunt 
comentate, azi, de Marius 
Simina.

Cuvântul Liber: Domnule
Simina, ca responsabil cu in
formațiile publice și resurse
le umane în cadrul DSJ 
Hunedoara, cum comentați 
faptul că liderii hunedoreni 
ai Alianței D.A au propus-o 
și o susțin pentru postul de 
director al DSJ pe fosta cam
pioană mondială, Marieta II- 
cu?

Marius Simina: Eu am o mare 
admirație față de efortul depus 
de Marieta Ilcu ca sportiv de 
înaltă performanță, dar deocam
dată nu pot comenta în detaliu 
propunerea Alianței DA. Pot să 
spun doar că la această oră pos
tul de director este ocupat prin 
concurs de domnul Constantin 
Grigore, iar eu care coordonez 
compartimentul resurse umane 
nu am cunoștință ca acest post 
să fie disponibil.

C.L.: Dar dacă ar deveni în
tre timp?

M.S: Pe această temă putem 
discuta doar ipotetic. Marieta 
poate ajunge director doar dacă 
va demonstra că este cea mai 
bună la concursul care e posi
bil să se organizeze de către 
ANS, dacă postul de director al 
DSJ ar deveni vacant. De altfel, 
Marieta cunoaște acest lucru, în
trucât în anul 1997 a mai candi
dat, este adevărat fără succes, 
pentru ocuparea acestui post.

C.L.: Dar dumneavoastră ca 
angajat al acestei instituții vă 
doriți o schimbare la condu
cerea DSJ?

M.S: Nu pot comenta în de
taliu acest lucru. Vrem, nu vrem 
nu noi suntem cei care decidem

în această problemă. Eu afirm că 
nu îmi doresc schimbare doar 
pentru a vedea altă figură în 
biroul directorului. îmi doresc 
schimbare doar dacă este cazul 
și dacă aceasta îmi oferă 
creșterea calității serviciului 
managerial al instituției unde 
lucrez. Dacă Marieta Ilcu își 
dorește foarte mult acest post 
trebuie să se pregătească foarte 
bine deoarece în cazul unui con
curs care va fi axat strict pe cri
terii profesionale e posibil să 
candideze și alte persoane destul 
de calificate. îmi e greu să cred 
că un antrenor de atletism cu
noaște foarte bine problemele 
unei instituții publice care își 
coordonează activitatea pe struc
tura unor programe și proiecte 
specifice. Marietei i s-ar potrivi

Marius Simina

Data șl locul nașterii: 19 august
Studii: Facultatea de Educație 
din cadrul Universității 
Activitate: Expert în 
anul 1995.
Stare civila: căsătorit

mai degrabă un post de direc
tor de club sportiv care vizează 
performanța, domeniu pe care 
îl cunoaște mult mai bine.

C.L.: Ați putea fi și d-stră 
unul dintre posibilii candidați?

M.S.: îmi puneți niște în
trebări extrem de directe la care 
mi-e greu să răspund acum. Nu 
sunt hotărât. E totuși posibil, ca 
eu sau alt coleg să candidăm, 
dar să așteptăm ca timpul să 
lămurească acest lucru.

C i..: Totuși o veți susține 
pe Marieta Ucu în cazul în 
care va ajunge director al DSJ?

M.S.: Dacă Marieta Ilcu va 
ajunge director la DSJ, pentru 
mine înseamnă că este foarte 
bună și un director foarte bun 
cu siguranță va fi susținut fără 
reținere de toată echipa DSJ.

Turneu de handbal junioare
Deva (C.M.) - Echipele de junioare 1 ale 

CS U. Remin Deva, CSS Petroșani, CSS 
Hunedoara, LPS Banatul Timișoara și LPS 
Tg. Jiu vor participa, la finalul acestei 
săptămâni, la turneul II al seriei D a Cam
pionatului Național de Handbal. Favorita ' 
întrecerii este echipa CS U. Remin Deva, 
pregătită de Mariana Hamza, care la fi
nalul turului și după disputarea primului 
turneu de sală ocupă locul I în serie, fără 
înfrângere și fără nici un meci egal.

Pârtia de sanie din Parâng.

CSȘ Petroșani, gazda CN de sanie
Clubul hunedorean vizează obținerea a cel puțin două medalii
ClPRIAN MARINUȚ
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - CSȘ 
Petroșani, singurul din județ 
care are secții specializate 
pe sporturile de iarnă, a 
primit din partea Federației 
Române de Bob și Sanie mi
siunea de a organiza Campi
onatul Național de Sanie 
pentru copii.

Competiția se va desfășura în 
perioada 20-23 februarie a.c., pe 
pârtia de sanie special amena
jată, la baza sportivă din Parâng 
a clubului petroșănean. Și-au 
anunțat participarea peste 50 de

sportivi de la toate cluburile de 
profil din țară care se vor în
trece pentru medalii cu cei 15-

20 de practi- 
canți ai acestui 
sport de la CSȘ 
Petroșani. „Am 
demarat deja 
pregătirile pen
tru organizarea 
și găzduirea 
acestui campi

onat, prin trimiterea unei echipe 
de muncitori care să verifice și 
să execute unele retușuri și 
reparații la pârtia de sanie. Nu 
doar pentru că suntem gazdele 
întrecerii, ci pentru că avem

Zoltan Toth

sportivi talentați și bine 
pregătiți, obiectivele clubului 
nostru la acest campionat sunt 
îndrăznețe.

Țintim titlul la fete și sperăm 
să obținem măcar un loc pe 
podium în concursul băieților”, 
preciza Zoltan Toth, directorul 
CSȘ Petroșani. Tot în acest an, 
CSȘ Petroșani va găzdui, la 
aceeași bază sportivă din 
Parâng, Campionatul Național al 
Cluburilor Sportive Școlare la 
schi alpin și sanie. Competiția 
se va desfășura în perioada 21- 
25 martie și va alinia la start 
peste 200 de sportivi de la 15-20 
de cluburi din țară.

28 Ianuarie, ora 13.30
Vt B. M Hm - BS Xg.

28 Ianuarie, ora 1SJL5
LP" Banatul Timișoara - 6SS Petroșani

28 Ianuarie^ ora 13.00
CSS PeWnțani - CS B. Remin Deva

29 Ianuarie, ora 14.4B
IBS BmMM Timișoara - CSȘ Hunedoara.

Optimism în tabăra McLaren-Mercedes
Piloții echipei germane apreciază îmbunătățirile noului monopost

Barcelona (C.M.) - Echipa 
de Formula 1 McLaren-Mer- 
cedes și-a prezentat, ieri, la 
Barcelona, monopostul MP4- 
20 cu care va participa la 
Campionatul Mondial din 
2005.

„în acest nou monopost s-a in
vestit mult timp și mult efort. In
ginerii au lucrat mai mult ca 
niciodată”, a afirmat pilotul fin
landez al echipei McLaren-Mer
cedes, Kimi Raikkonen. Raikko
nen va efectua, timp de cinci 
zile, curse de încercare cu noul 
monopost, acestea urmând să

aibă loc pe circuitul Catalunia, 
de lângă Barcelona. „Prima im
presie este bună, dar munca 
noastră, a mea și a celorlalți pi- 
loți, abia acum începe”, a 
menționat Raikkonen, care speră 
că, având la dispoziție noul 
monopost MP4-20, echipa 
McLaren-Mercedes nu va repeta 
debutul slab de sezon din 2004. 
Noul pilot al echipei McLaren- 
Mercedes, columbianul Juan 
Pablo Montoya, va începe să 
testeze monopostul joi. Patronul 
echipei McLaren-Mercedes, Ron 
Dennis, a afirmat că întregul 
staff lucrează din greu pentru

obținerea unor rezultate bune în 
acest sezon, în timp ce vi
cepreședintele Mercedes-Benz 
Motorsport, Norbert Haug, speră 
ca în sezonul 2005 echipa să 
repete performanțele înregistrate 
în ultimele curse ale Campi
onatului Mondial de Formula 1 
din 2004. „Sperăm că am con
struit un monopost McLaren- 
Mercedes MP4-20 eficace, care ne 
va conduce spre performanțele și 
rezultatele obținute în ultimele 
curse ale sezonului trecut”, a 
spus Haug, făcând referire la 
Marele Premiu al Belgiei, 
câștigat în 2004 de Raikkonen.

I WARSTED®

Kimi Raikkonen

mailto:an.marinut@informrriedfa.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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E3 Edwin van der Sar și-a 
prelungit până în iunie 
2006 contractul cu echi
pa engleză Fulham. Ac
tualul contract al portaru
lui olandez, în vârstă da

34 de ani, expiră la sfârșitul acestui 
sezon competițional.(MF)

Ea Selecționerul Senegalului, antrenorul 
francez Guy Stephan, a lăsat să se înțe
leagă că a consultat persoane care se 
ocupă cu practici mistice - „marabouts" 
- pentru a îmbunătăți performanțele ju
cătorilor săi.(MF)

„Cocoșii”, Jumuliți do grocl
Tunis (L.G.) - Surprizele au început să 

apară la Mondialele de handbal masculin 
din Tunisia. în cea de-a treia zi a compe
tiției, într-un meci contând pentru grupa 
A, disputat marți la Rades, selecționata 
Greciei a reușit să învingă cu scorul de 
20 - 19 (9 - 11) puternica echipă a Franței, 
una dintre fevoritele la cucerirea titlului 
mondial. Tot în această grupă, reprezen
tativa țării gazdă a învins fără probleme 
Canada (42 - 20), în vreme ce Danemarca 
a zdrobit Angola la o diferență de 28 de go
luri (47 ■ 19). în. grupa B, situația este ceva 
mai echilibrată. Principala protagonistă ră
mâne însă Rusia, care a înregistrat al doi
lea succes din tot atâtea meciuri, 38 - 11 
în compania modestei echipe a Kuweitului. 
Algeria, una dintre outseiderele acestei 
grupe a ținut în șah Cehia (scor 29 - 29) iar 
Slovenia, vicecampioană europeană en- 
titre, a obținut o victorie extrem de impor
tantă în fața Islandei (34 - 33). Revelația 
turneului european de acum trei ani ar 
putea rate astfel prezența în tezele superi
oare ale întrecerii tunisiene, în condițiile 
in care numai primele trei echipe clasate 
din‘flecare grupă vor merge mai departe.

Clasament Grupa A (Rades):
1. Tunisia_________  2 2 0 0 81-43 4 p
2. Danemarca 2 2 0 0 74-42 4 p
3. Franța 2 1 0 1 63-36 2P
4. Grecia 2 1 0 î 43-46 -2iP
5. Angola 2 a 2 42-86 ■n a
6. Canada 2 0 0 2 36-86 Op

Clasament Grupa B (Menzah):
1. Rusia_____________ 2 2 0 0 66-33 4p
2. Slovenia 2 2 0 0___ 68-50 4 p
3. Cehia____________ 2_ 0 2 0 63-63 2p
4. Islanda 2 0 1 1 67-68 1 p
5. Algeria_____2____ 0 1_1_____ 51-57 1 p
6. Kuweit 2 0 0’ 2 28-72 O p

Slovenia a câștigat la limit* cu Islanda.

FC Porto șic luat PHbiill
Lisabona (MF) - Atacantul brazilian Cla

udio Mejolaro, „Pitbull", care evolua la for
mația Gremio Porto Alegre, a semnat un 
contract pentru cinci sezoane cu FC Porto. 
„Am avut și alte propuneri, dar am optat 
pentru FC Porto, deoarece este un club de 
reputație mondială, care a câștigat totul în 
ultimii ani”, a declarat Claudio Pitbull, in 
cadrul unei conferințe de presă susținute 
la stadionul Dragao din Porto. Administra
torul delegat al clubului portughez, Reinal- 
do Teles, a anunțat că jucătorul' in vârstă 
de 23 de ani, ar fi trebuit să fie transferat 
în iunie 2005, dar plecarea atacantului Der- 
lei la Dinamo Moscova a obligat gruparea 
lusitană să-l achiziționeze tacă din ianua
rie. Mai multe cluburi germane din prima 
divizie, printre care Vffi Stuttgart și Hano- 
vra 96, erau interesate .e serviciile jucă
torul ?C Porto, d / it toarea Ligii Cam
pionilor în sezonu wSMt, ocupă ta prezent 
primul loc ta campionatul portughez.

Fără surprize în turneul masculinEuropa și Statele Unite își vor disputa supremația feminină
Melbourne - Pentru prima 

dată în ultimul deceniu, pri 
mii patru fevoriți de la Aus 
traltan Open reușesc să ac- 
ceadă în careul de ași ai 
competiției.

Principalul favorit, Roger 
derer a demonstrat tacă o dată 
că nu are un adversar pe măsu
ră în acest moment. Elvețianul 
a predat lecții de tenis iar în 
sferturi a trecut categoric și de 
veteranul Andre Agassi, care 
arătase o formă deosebită la Mel
bourne. Federer va avea un ad
versar dificil în semifinale, pe 
rusul Marat Safin, care a arătat 
și el o formă de invidiat. Meciul 
dintre cei doi va fi o reeditare 
a finalei de anul trecut. în cea
laltă semifinală se vor întâlni

Damei Neacșu
e-MMj (iwitel.n«»c»uOlnformmedia.ro

Federer este cel mal

Andy Roddick, posesorul celui 
mai puternic serviciu din lume 
și antipaticul australian Lleyton 
Hewitt. „Cangurul” a avut mari 
emoții până a ajuns în această 
fază a competiției, el tremurând

serios in optimi, când s-a impus 
in cinci seturi in fața lui Rafael 
Nadal, dar și în sferturi, când și-a 
adjudecat setul decisiv cu 10 - 8 
în fața argentinianului David 
Nalbandian. în semifinalele fe-

la Australian Open
1/ 

minine s-au calificat două spor " 
tive din Europa și două din Staf 
tele Unite.

Maria Șarapova, cea mai bu
nă dintre rusoaice pe terenurile 
de la Melbourne Park va evolua 
împotriva puternicei Serena Wil
liams. Cele două s-au întâlnit și 
în ultimul act al Turneului Cam
pioanelor de la Los Angeles. 
Atunci, noua stea a tenisului 
mondial, Maria Șarapova a reve
nit de la 0 - 4 în setul decisiv 
pentru a câștiga competiția. în 
cealaltă semifinală vor juca, 
franțuzoaica Natalie Dechy, afla
tă în premieră ta semifinalele 
unui turneu de Mare Șlem și 
Lindsay-Davenport. Americanca, 
principala favorită, a obținut o 
victorie chinuită ta sferturi, 
când s-a impus în trei seturi, cu 
9 - 7 în ultimul, în fața Aliciei 
Molik din Australia.

i
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Stacy Dragila a scăpat de coșmarul AtenaAtleta americană revine tea viitoare în arena competițională
New York (L.GJ - Săritoa- 

rea cu prăjina Stacy Dragila 
revine în competiție cu prile
jul concursului indoor Mil
lrose Games din New York 
pe 4 februarie, prima sa apa
riție după eșecul de la Atena.

în vârstă de 33 de ani, dubla < 
campioană mondială și medalia
tă cu aur la 30 2000, a ratat la 
Olimpiada de anul trecut califi
carea în finala probei de săritu
ra cu prăjina din cauza inflamă
rii tendonului lui Ahile, acciden
tare din cauza căreia era pe 
punctul de a renunța la activi
tatea sportivă. „Nu-mi place să 
renunț, sunt o luptătoare. Dacă 
pot trece peste această acciden
tare, atunci voi reveni”, a decla
rat atleta americană. Stacy Dra
gila crede că poate concura de la 
egal la egal cu săritoarele de top 
din Rusia, Svetlana Feofanova și

Elena Isinbayeva, ultima câști
gând aurul la Atena, cu perfor
manța de 4,91 m, nou record 
mondial, în timp ce Dragila, cu 
4,41 m, nu a reușit calificarea 
în finală. Problemele cu tendo- 
nul lui Ahile au început pentru 
Dragila după trialul olimpic de 
calificare din iulie, unde a pur

tat o nouă marcă de pantofi. De
și acuza dureri, Dragila a câști
gat concursul de calificare, dar 
acestea s-au Înrăutățit în ultime
le reuniuni atletice din Europa 
dinaintea JO 2004. Atleta ame
ricană speră să mai concureze 
cel puțin doi ani, înainte de a lua 
o decizie în privința retragerii.

Stacy Dragila a o adevărată luptătoare, (Foto: epai

Nominalizări
Cairo (MF) - Togolezul 

Emmanuel Adebayor, sud- 
africanul Benni McCarthy, 
ivorianul Didier Drogba, ca- 
merunezul Samuel Eto'o și 
nigerianul Jay-Jay Okocha 
au fost nominalizați la titlul ! 
de cel mai bun fotbalist afri-'■ 
can al anului 2004. La cate
goria cel mâi bun portar al 
anului figurează: Aii Boum- 
nijel (Tunisia), Vinfeent Eny- 
eama (Nigeria), Carlos Ka- 
meni (Camerun) iar pentru 
titlul de cel mai bun tânăr 
jucător al anului au fost no
minalizați: Marouane Cha- 
makh (Maroc), Ahmed Fathi 
(Egipt) și Obafemi Martins 
(Nigeria). Selecționata afri
cană a anului va fi aleasă din
tre reprezentativele Coastei 
de Fildeș, Marocului și Tuni
siei. Ceremonia de decer
nare a trofeelor va avea loc 
pe 15 februarie la Durban.

Cupa Mondială de schi alpin
Schladming (L.G.) - Aus

triacul Manfred Pranger a 
câștigat marți în nocturnă 
proba de slalom special de la 
Schladming (Austria), contând 
pentru Cupa Mondială mas
culină de schi alpin, înregis
trând astfel a doua victorie 
consecutivă din acest sezon.

' Cronometrat în cele două 
manșe cu timpul de 1 minut 47 
de secunde și 13 sutimi, Pranger, 
care marți a împlinit 27 ani, i-a 
devansat pe compatriotul său 
Benjamin Raich (1"47'17) și pe 
suedezul Andre Myhrer (1"47'37). 
în urma acestor rezultate, Raich 
și-a consolidat poziția de lider în 
ierarhia Cupei Mondiale de sla
lom, reducând în același timp 
distanța care îl despare în clasa
mentul general al Cupei Mondia
le de liderul american Bode Mil
ler, eliminat marți ta manșa a 
doua. Slaloinul nocturn de la 
Schladming a fost ultima proM 
disputată înainte) Campton*te

lor Mondiale de la Bormio (Ita
lia), care se vor desfășura între 
29 ianuarie și 13 februarie. în 

ceea ce privește întrecerea femi
nină, tripla campioană olimpică 
croată Janica Kostelic a anunțat 
că nu va participa în acest sezon 
la cursele de slalom super-uriaș 
din cadrul Cupei Mondiale de 
schi alpin, pentru a-și menaja 
forțele. Potrivit purtătorului de 
cuvânt al federației croate, Oz- 
ren Mueller, „schioarea a decis 
să se concentreze asupra concur
surilor de slalom special, de co
borâre, de combinată și de sla
lom uriaș, discipline în care are 
mai mari șanse de a cuceri o 
medalie”. în vârstă de 23 ani, Ja
nica Kostelic a revenit ta com
petiție în acest sezon, după ce 
anul trecut a suferit o interven
ție chirurgicală 1a glanda tiroida 
și mai multe operații la un ge
nunchi Janica ocupă în acest 
moment tocul 2 ta clasamentul 
general al Cupei Mondiale. Janica KoateUc nu vrea aă riște.

%25c2%25bbc%25c2%25bbuOlnformmedia.ro
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Raluca Iovescu
E-MAIL: raluca.lovescu@informmedia.ro

tiună

0 Pentru comiterea infracțiunii de vio
lare de domiciliu, jandarmii din Uricani 
i-au întocmit dosar penal lui Nogy Zoltan. 

, Fără acordul acesteia, omul a pătruns în 
H^rjocuința Ioanei Tandară. Or, acest lucru 

“f^nseamnă infracțiune. (V.N.)

Deva (V.R.) - Regionala de Transport 
Feroviar de Călători Timișoara ne in
formează că de la 1 februarie 2005 secția 
de circulație Simeria-Hunedoara este 
închiriată de către S.C. I.C.I.M. Arad, in
clusiv trenurile de persoane. De aceea pu
blicul călător trebuie să se informeze de
spre organizarea transportului feroviar pe 
această secție de circulație înaintea efec
tuării unei călătorii.

începând cu 1 februarie a.c. între Sime- 
ria și Hunedoara nu mai circulă trenurile 
personale 2303 (cu plecare din Simeria la 
14,25) și 2304 (cu plecare din Hunedoara 
la 15,17). Aceste trenuri sunt anulate doar 
între Simeria și Hunedoara, dar vor cir
cula pe relația Teiuș-Simeria și retur.

mgXFoto; arMvt)

Gala premiilor Clubului 
Romin de Presă

Deva (S.B.) - în luna februarie a acestui 
an, va avea loc cea de-a 6-a ediție a Galei 
Premiilor Clubului Român de Presă, unde 
vor fî premiate cele mai bune materiale 
jurnalistice publicate în intervalul 1 oc
tombrie 2003 - 31 decembrie 2004. La această 
ediție se va acorda un număr record de pre
mii. Se pot înscrie materiale indiferent de 
tipul de suport utilizat pentru publicare: 
presă scrisă, radio, televiziune, presă elec
tronică. Se va acorda un singur premiu, 
pe fiecare categorie, în valoare de 1.000 
dolari. Premiul „Dumitru Ținu” se va acor
da, pentru al doilea an, unei societăți de 
presă române, pentru rezultate deosebite în 
anul 2004. Informații detaliate privind re
gulamentul de concurs și înscriere, pre
cum și fișele de înscriere sunt disponibile 
pe pagina de Internet a CRP, la adresa 
http://crp.digiro.net. Data limită pentru în
scrierea în concurs este 31 ianuarie 2005.

,- 3** f
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*... *j\kputem să ne dăm cu sa-'*
niă pe derdeluș. Este 
distracția preferată în 
anotimpul'de iarnă.

(Foto: Loredana LI

București - După ce, din 
toamnă, specializările pentru 
licență se vor reduce la mai 
puțin de 200, învățământul 
universitar va cunoaște și 
alte scBSmbări.

Mircea Miclea, ministrul E- 
ducației și Cercetării, a sem
nalat, într-o recentă conferință 
de presă, lipsa unei concordanțe 
între legi de mare importantă

pentru dezvoltarea europeană a 
sistemului românesc - adoptate 
ța .
Vrem să trecem la un 
învățământ universitar de tip 
european, fn care dura
ta studiilor să Se 
de trei ani

Mircea Miclea, 
MINISTRUL EDUCAțlEI 
și CercetSrii

......................   w
la sfârșitul anului trecut - și Le-

gea învățământului. „Dorim 
ferm să restructurăm ciclurile 
de studii și să începem anul uni
versitar 2005-2006 în acest nou 
sistem (trei ani - doi ani - doi 
ani, până 1a patru ani), respec
tiv licență, masterat și doctorat”, 
a declarat ministrul Mircea Mi
clea, în conferința de presă de 
marți.

Dar, pentru acest lucru, este 
nevoie de modificarea unor legi 
de bază, precum Legea învăță
mântului și Statutul personalu
lui didactic. Iar aceasta pentru

că Legea consorțiilor univer 
sitare, Legea ciclurilor de studiu 
și chiar Legea doctoratului „nu- 
și găsesc loc in Legea învăță 
mântului”, a adăugat Miclea.

Din acest motiv, până ta 
sfârșitul anului 2005, ministru] 
Educației vrea să modifice unelț 
articole din Legea învățămân
tului și din Legea privind Statu
tul personalului didactic, pentru 
a le corela cu celelalte prevedeij 
legislative în domeniu, aflate fii 
vigoare din toamna anului trC 
“"t. ' ,♦
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cut.

Maltratarea animalelor îi oripilează pe eei care le iubesc
Sanda Bocaniciu
E-MAIL: sanda.bocaniclu@informmedia.ro

Deva - Primesc tot mai 
multe e-mail-uri de la pri
eteni pisicilor, care sunt re
voltați și vor. să ne facă a- 
tenți în legătură eu mal- . 
tratarea puitor de pisică, 
după arta Bonsai de creștere 
a plantelor.

Aceasta se referă la creșterea 
pisicilor într-un recipient închis 
unde puii de pisică sunt hrăniți 
printr-un furtun.

Bilă albă pentru
Deva (I.J.) - DSP-ul hune- 

dorean își merită toți banii! 
Aceasta pentru că vaccinurile 

împotriva gripei 
au dat roade: nu 
s-a înregistrat 
nici un caz de-a 
lungul lunii ia
nuarie. Dacă la 
viroze respirato
rii tendința este

Otilia Sfetcu. mai accentuată 
față de săptămâ

na precedentă, cazurile de pneu
monii prezintă un indice bun.

„Am avut 1213 de cazuri de 
viroze respiratorii, cele mai

Ca mărime rămân în același 
stadiu chiar dacă devin maturi. 
Metoda aceasta, barbară, a fost 
folosită în New York, China, In
donezia și Noua Zeelandă. Pagi
na web amintită a fost închisă 
în urmă cu un an și redeschisă 
în prezent. Conținutul articolu
lui este nebunesc. Nu dorim să- 
1 dezbatem prea mult.

Chiar dacă mulți protectori de 
animale și organizații de ocrotire 
a animalelor au protestat îm
potriva acestui Site, multor 
Provideri li s-a adus aceasta ta 
cunoștință, chiar și FBI-ul a 1U-

at poziție, www.bonsaikitten.com 
se află totuși în Internet. La 
nivelul județului nostru s-a lu
at, recent, o decizie în sensul 
adunării de voturi, prin înscri
ere pe lista de protest, de la 
sfârșitul mesajului, care poate fi 
găsită ușor pe rețea și care apoi 
trebuie trimisă mai departe.

Se urmărește cumularea a 500 
de proteste. Mesajul de pe In
ternet se intitulează „Prieteni ai 
animalelor, trebuie să reacțio
năm!” și prin acesta se urmă
rește închiderea definitivă a pa
ginii web.

89 3 Mta

DSP Hunedoara
multe, 486, s-au înregistrat în 
Valea Jiului. Tendința acestui 
tip de boală este în creștere, dar 
nu depășește nivelul maxim din 
sezonul rece. Am avut destul de 
multe cazuri de pneumonii, 499, 
dar sunt în scădere față de 
săptămâna trecută. Și aici cele 
mai multe cazuri s-au înregistrat 
în Valea Jiului, 202. Reparti
zarea pe grupe de vârstă arată 
că cele mai multe cazuri s-au în
registrat 1a grupa 15-44 de ani, 
din care doar 36 de cazuri in
ternate”, precizează dr. Otilia 
Sfetcu, director adj. Direcția de 
Sănătate Publică Hunedoara.

Integrarea europeană va elimina 
producția agricolă de subzistență

Deva (L.L.) - Integrarea euro
peană a țării noastre este în 
prezent preocuparea de prim or
din a tuturor organismelor po
litice, administrative, economice 
și sociale.

Un sat românesc adaptat la 
viața modernă este un sat euro
pean. Țăranul simte nevoia de 
a trăi bine și muncește* pentru 
asta. Munca nu încetează tot a- 
nul. Acestea sunt sate care stau 
alături de cele mai prospere sate 
din «Centrul și Occidentul Euro
pei, aspectul lor fiind civilizat și 
înfloritor.

Locuitorii sunt țărani, dar 
țărani adaptați la mediul eco-

nomic modem, la care educația 
agricolă e fapt împlinit. Sunt și 
sate, din nefericire foarte multe, 
care au rămas în starea lor pri
mitivă, în sistemul economiei fa
miliale și care sunt aproape 
complet închise față de sistemul 
economic modern, bazat pe 
schimb.

Omul trăiește acolo izolat de 
restul lumii. își produce singur 
ceea ce-i trebuie pentru hrană și 
îmbrăcățninte. Este imperios 
necesar ca acești oameni să 
înțeleagă că agricultura pe care 
o practică nu are Viitor și după 
integrare nu vor mai avea piață 
de desfacere, rămânând izolați.

mailto:raluca.lovescu@informmedia.ro
http://crp.digiro.net
mailto:sanda.bocaniclu@informmedia.ro
http://www.bonsaikitten.com
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Licitația Mta da tip daaohla și va avaa Im la sediul Direcției Silvice Davs, str. M.Viteazul, nr.10, fa data da 9 Iabra ș 
aria 2006, on 10.00, pentru masă lamnoaM pa picior.
Volumul total de masă lemnoasă oferit Ia licitația asta da 67.864 mc, aparținând următoarelor grupe specii: 

-MUlnoase _________ _______________ 7.948 mc
■F*R 68.498 mc
■ Cveroina* 1478 mc
- Div*re* tari 4.788 mc
• Diverse moi 410 mc

Anunțurile de 
mică publicitate 
pentru Cuvântul 
Liber se pot 
depune In cutiile 
speciale instalate 
la următoarele 
puncte de 
difuzare a presei 
din municipiul 
Deva:

L chioșcul de 
ziare de lângă 
Comtim;
2, chioșcul de 
ziare din stația 
de autobuz 
Orizont- Micro 
15;
8. chioșcul de 
ziare de lângă 
Galeriile de 
Artă Forma; 
A chioșcul de 
ziare de lângă 
Alimentara 
Dacia;
& chioșcul de 
ziare intersecția 
Zamflrescu ■ B- 
dul Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru 
persoanele fizice.

PRIMĂRIA 
HĂRĂll 

Organizează SELECȚIE DE 
OFERTE pentru Introdu
cerea televiziunii prin 
cablu în comună în dota 
de 10.02.2.005, ora 12, la 
secilu.
Caietul de sarcini se gă
sește la Biroul Urbanism al 
Primăriei, zilnic.

Licitația m va
proprietate publică, către agenții eoonomici", aprobat prin H-O.nr.86/20M.
Pot particip* la licitația agenți economici oare rant «tastați pentru exploatarea lemnului sau lnduatrtaUzarea *i 
comercializarea lemnului, potrivit Ord. MA.P.D.R. nr.287/20M și Ord. M.A.P.P.M. nr.71/1999.
Lista partlsilor care se licitează, prețul do Începere a licitației și treapta do licitare pentru fiecare partidă pot fi 
consultata la sediul D.8. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adreoeie wwwaOrakue și 
www.rosllra.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație «genți economici care au datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din subordine an 
sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor ■ Romsiiva.
Presriacția «genților economici va avea loc la sediul D.8. Deva, fa data de 4 februarie 2006, intre orele tM - UI. 
Solicitarea fa scria de participare, Împreună cu documentația de pretelecție (conform H.O.88/2004, art.13) ea vor 
depune la secretariatul D.8. Deva până cel târziu fa 29 ianuarie 2008,
Taxa de participare va il achitată ta numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contrac
tuale vor fi achitata prin unul din Instrumentale legale prevăzuta de lege, conform normelor bancare ta vigoare. 
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0284/228.199,0264/224349; fax 0254/224.699,0264/222481 și la ocoalele sOvtea

ASTRAL 
A»r«l TELECOM
UNUL MN UO8RU NA * 4
ST: WSJEăffi t 

NICI cauți peneoM calificate pen- 
***MMMra 

INIUNIt-Sucursals Devo.
CendKgHj^tfi^j^jHtata

CenM

a parte a unei corporații internaționale mass-media care dețină
NIViiiTIII Poziția de lider ta publicarea de ziare și servicii Internet ta 
WlMnjUfe vestul Austriei, ta nord-estulUngariei, cât și in județBle Bihor, 

‘■lOCn Timiș, Cara^Severin, Hunedoara și Satu Mare

caut! pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Orăștle, Brad. Staeria 

VÂNZĂTORI AMB1JI ANTI 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Certnțe:
• program de lucru intre orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism:
• abilitați de comunicare.
Oferim:
• salariu fix + comision,*
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
• un loc de muncă modem șl sigur;
o echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul.
contactați-ne la adresa:£C. Cuvântul liber SA, 
Str. 22 Decembrie, nMâ, sau la tel. 211275. 
Persoană de contact W
Sorina Sârmal, tel. 0788/276878,
e-mail: sorina.8armal@lnfonnniedla.ro

JURNAL

corporație internațională mass-media care deține poziția 
de lider ta publicarea de ziare șl servicii Internet ta vestul 
Austriei, ta nord-estul Ungariei, cât $i in județele Bihor,

inform mi i a Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANG WEAZĂ
Operator calculator

Cerințe:
- cunoștințe PC (Word, 
Excel)
-cunoștințe minime de 
contabilitate
-dinamism și seriozitate
-abilități de comunicare

Oferim:
■ salariu atractiv și bonuri de 
masă
-posibilități de training
-un loc de muncă modem și sigur 
-atmosferă deschisă alături de un 
colectiv tânăr.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 08 februarie 2006, ora 12.00. 
Numai persoanele selectate vor fl contactate pentru interviul 
din 9 februarie 2005, ora 12.00.
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din Deva, Str, 22
Decembrie, nr. 37A sau se vor trimite prin fax: 218.061, sau

a prin e-mall: laura.amtrafainfonBmadiA.ro
Persoană (te contacte Laura Contra.

WlVMflR Alte infrnlMBla taL «254/2U» tntlM

Tel: 230.8304834T0,233.180 
tatauao,
www.9hnsi.ro,8lms80enMnt.ro

MobUitf do ajMutaiMfit,
MOOvIiot o® ofrou, 

uși PORTA- - - - - - - - - - - - - - - -
— Taptțerf. Can#» de

UNUI

FiiLiia j nnc» socicLib franceze. șpccLihzaia ru con drucha 
și ifilicUntrea cuptoarelor industriale, ce se va instala I.» Hun»*do«ira

Preferabil cunoscător al domeniului de prelucrare mecanică la rece șl vorbitor de limba 
francezi.
Dupi un stagiu de formare pe utilaie, va avea ca sareH organizarea, formarea angafațllor, 
respectarea  cellttțtlșlatennenelor de livrare.
Cunoețtarea procedurilor administrative șl venei* ar fl un atu upUnentar.
Trimiteți CV cu scrisoare de motivare prin posti, fax sau e-mail la Sprint Service Remania SRL 
Splaiul Unirii 49M19, esc 1, etl, ap.12, București
Fax+40 21322.71.06.
E-maJI: fredcrlcJoh<**staffalrsxom.
Nu se vor da rdaOf prin telefon.
Interviul va avea loc, in urma convocării, la începutul lunii martie la Deva.

sc GULER srl
corn hnex

AMQAjaawi- CV-urile se vor depune la secretariatul 
firmei din Deva, depozit zona Qărll.

■1 dulgher Telefax 0284-213141,219751.
•1 florar Lipsa consumului dealcool prezintă
■X xi derive lonțari un avantaj!

-1 munoMori neoaHfloețl Rugăm seriozitate maximă.

ORGANIZEAZĂ:

«
« UNIVERSITATEA
| DIN PETROȘANI

. - V DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTI
PER8ONĂLULU1 DIDACTIC

Cursuri ds specializare șl perfecționare 
POSTUNIVERSITARĂ în cadrul Grupului 
Școlar “Grigore Molsll” Deva.

- cursurile încep la 01.02^2005
- înscrierile se fac la secre
tariatul școlii.

Se pot înscrie absolvenți al învAț&mftn- 
a^fceilRîarior da orice

. corporație internaționali maeemedia care deține poanta de
lider ta publicarea de ziare și servicii Internet IbMtul 

~ Austriei, ta nort-oetal Ungariei, dd și ta județele Bftct.ttad»,
iNfOftMMZDiA Caraș-Severin, Hunedoara și 8stu Mare

ANGAJEAZĂ
Organizator abonamente
Condiții:
- cunoașterea foarte bună a
localității in care domiciliază;
- capacitate de convingere;
■ seriozitate;
■ abilități de comunicare.

Oferim:
- lucru intr-o echipă tânără $ C '
dinamică, 1
- mediu de lucru profesional și 
competitiv,
■ salariu atractiv In funcție de 
realizări.

a
CV-urile se pot preda personal, până In 15 

februarie, la secretariatul Armei, in atentia 
difuzării sau prin poștă pe adresa: Inform Media, 
880161, Deva. Bdul. 22 Decembrie,nr 37A(clădlrea 

Cepromin)
E-MAIL: wrina.*irmai@infbrmmedia

4

», •'/

S.C.Kuy Safety System Ito
Cu sediul fn localitatea Mbtța, nr 437, membri a

companiei Internaționale KEY SAFETY SISTEMS INC 
producătoare de accesorii auto

Informații suplimentaro la numărul da telefon

http://www.rosllra.ro
mailto:sorina.8armal@lnfonnniedla.ro
laura.amtrafainfonBmadiA.ro
8lms80enMnt.ro
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Piese., accesorii (42) Altele (61>
• cu ocaata zilei i naștere, fi dorim sărbători
tului nostru Marian Trandafir multe sănătate, 
viate lungă alături de cei dragi și un sincer „La 
mufo ani". Familia.

I Vând ap, 2 camere (03)

• vând4jenți din aliaj,modd deosebit echipate 
cu cauciucuri, dimensiune 206717,5 găuri, pentru 
VW și Audi. Tel. 0788/492636
• vând redresor ai seleniu, profesional 120-220 
V, 648 Vc-c-, 0-10A, reglaje; bratși fin, protecții, 
preț 2 milioane lei. Tel. 261127.

tttteteta 2 camere, decomandat s 55 mp, 
etaj intermediar, Mărăști. Deva, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/88809.
• apmtnțrtt 2 camere, semidecomandat, a. 
mp, boxă, zona Comtim, 920 milioane lei. Tel. 
218234,0745/253413.
• apartzuMrt cu 2 camere semidecomandat 
CT, balcon închis, faianță, gresie, preț 700 
milioane tei. Tel. 0723/892272.
• auirttawn* 2 camere decomandat, 
bucătărie, faianță, gresie, balcon, centrală 
termică, etapabt imediat pteț 1 rrrid. lei. Tel. 
0741/154401.

Mobilier și interioare (47)
• tend birou calculator.dulap, cuier, masă din 
pal melaminat stare perfectă, preț 63 milioane 
lei, negociabil. TeL 0722/161644,225640,
• tend candteabre cu 14 și 5 becuri, p&uț copil, 
preț convenabil. Tel. 221874,

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

t

Cumpăr ap.2 wmcre (04)
• urgent I cumpăr apartament 2 camere sau 
garsonieră în Deva, central, etaj intermediar, 
ofer 650 - 700 milioane lei, plata pe loc. Tel. 
2187960723/320945.

• toctetate comerefelă vinde antene de 
satelit digitale, preț începând de la 6£ 
milioane iei, recepționează până la 26 
programe românești, 500 programe străine, 
un an garanție, fără abonament Depla
sarea și montarea gratuite; Tel. 
0723/481776 0745/840474.

Vând ap. 3 carnete (05)
• apartament, 3 camere. Dacia, parchet conto- 
rizat apă, gaz, ocupații imediat 700 milioane lei. 
Tel 0746/356077.

Decese (75)

• casă te Simeria. 3 camere, bucătărie, baie, 
beci, anexe, garaj, gaze, canalizare, zonă 
centrală, st 435 mp, 15 mkl lei. Tel 261127.

• cate Șoimuș, la șosea. 3 camere, hol, 
dependințe, gradina 2000 mp, posibilitate 
de racordare la gaz. Telefon 0723/631756, 

I® 0788/191774.

•cm*, curte și grădinăi, Turdaș, nr. 190. Tel. 
$44750.
•tend urgent casă, Deva, zona 22 Decembrie, 
2 camere, bucătărie, baie, posibilități de 
mansardare, loc de garaj, preț 2 mid. iei. Tel. 
224296.0788/361782.
• cart Un* oi gaz, anexe, curte, grădină de 
1250 mp, pomi, vie,, apă, curent, telefon, în 
comuna Ciugud-Alba. Relații la tel 0254/221328. 

a tend cm* ăi Deva sau schimb cu apartament 
2 ■ 3 camere, etaj 1, zonă centrală. Tel. 
0254/2157%.
• «lud cate, în Deva, 2 camere, bucătărie, baie, 
curte, grădină, Str. Griviței. nr. 31, preț 1 miliard 
lei. Tel. 217212, după ora 15.

fs Vând case do vacanță (15'
• casă do vacante, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320996

Vând garsoniere (19)
• tend garsonieră Dorobanți, decomandată, 

1, gresie, faianță, boxă, 610 rnilioane lei, 
iciabil. Tel. 0722/693681 211021.
nd garsonieră în Deva. Relații la tel. 

0741/659859.
• tend gsnonieti, zona Băncii Transilvania, s 
42 mp, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/161644.

Cumpăr garsoniere (20)

• tend bușteni în pădure sau teren forestier. Tel. 
0741/941297.
• tend cazan Termoteka 20 ES pe gaz și pompă 
recirculare Grandios, preț negociabil. Tei. 
0723/607233,243304.
• tend căriimMi xA preț foarte bun, orice 

cantitate. Tel. 0723/656255.
• cumpăr batale CO,, argon, preferabil mică. 
Tel. 0744/546801,0254/712274.

Pierderi (62)

• gltet martr de înmatriculare auto HD 05 JBH. 
Contactați-mă latei. 0740/015454.
• atentat autorizație de funcționare 241/1569 
(#11602.1999 aparținând SC Corn Rodostar SRL 
Deva Se declară nulă
• ptantal camei asigurări sănătate pe numele 
Cubotariu Ionel. Se declară nul
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crăciun Dorica. Se declară nul.

• plantat cumi asigurări sănătate pe numele 
Mihăilă Maria Aurelia. Se declară nul.
• plantai carnet asigurări sănătate, pe numele 
lovănescu Alina Maria din Hațeg. Se declară nul.
• ptadut cana* membru sportiv 43706 și carnet 
asigurări sănătate pe numele Fazakas Elemer. 
Se Sedară nule.

t
La despărțirea neașteptată de cel care a fost

RTE. SORIN
în vârstă de 33 ani, aduc un ultim, rămas bun părinții, soția, 
fiica, soirii, fratele, cumnata și nepoata, cumnatul Gigi cu 
Nicoleta, finii familia CutiniCi. înmormântarea are loc 

vineri 28 ianuarie, ora 13, la Bârcea Mare.
Dormi în pace.

Părinții Grațian și Maria, fratele Dorin, cumnata Maria și 
nepoata lulia se despart de dragul lor

ARTEAN SORIN
în vârstă de 33 ani, un bun frate, fiu și cumnat.

Odihnească-se în pace.

Comemorări (*&)

is.

Prestări servicii (72)

oferte locuri de muncă (74)

• domn 41 ani, șaten, ochi căprui, caut văduvă 
sau divorțată, pentru prietenie - căsătorie. Nlstor 
Sandu, sat Cuieș, nr. 16 comuna Ilia.

| • n R I i ■

• Info Can angajează agenți imobiliari. Tel. 
226677,0722/765725.

Matrimoniale (69)

a afectate rapid transport marfă cu dub* Volk
swagen de 15 tone, pe orice rută, preț pe km în 
funcjfe de distanță șl numărul de curse. Tel.

• efectuez tranepoit marfă Deva-TImișoara, 
preț negociabil, în funde de geutate șl volum, 
maximum 66 tone. Tel. 0740/420521.
• efectuez tranaport marfă, local șl interurban 
cu autoutilitară de 32 tone util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel: 229611,0740/953297.
a execut lucrări de tapițerie la domiciliul clien
tului. Tel. 229321.

•societate comercială de construcții 
execută amenajări interioare și con
strucții la cheie. Tel. 213370, 
0745/595228.

de cusut casnice și industriale. Tel. 224182, 
0723/499284.

• wcfetete cMMKtatt cu obiect de activi
tate salubrizare, angajează osier 
încasator, pe perioadă determinată 3 luni, 
cu posibilități de prelungite. Condiții: studii 
medii, cazier, dispoziție pentru muncă în 
teren. Se oferă salariu fix plus bonuri de 
masă Tel. 216139.

• sodatafo coaurtfolă angajează condu
cători auto cu domiciliul In Deva. Tel 
0744/645437.

• fente da proiectare șl consultanță anga
jează cunoscător Autocad, de preferință 
Inginer. Relații la tel 0744/537356. 
0727/750311

constructor, maistru sau 
tehnician pentru lucrări de construcții In 
județul Hunedoara. TeL 0742/376712.

•utoftod. M pomi neț fa date***
nwtzfci Tci.aavn7«n,

• oiqdr ganariarâ. zonă centrală. Tel. 215264. 
după ora 19.

Vând terenuri (21)
• term HnvItan Deva, zoriă rezidențială, 
panoramă superbă, st 700 mp, utilități, preț.15 
euro/mp.Tel. 218399.
a teren htnwfian, pentru construcție casă, în 
Șoimuș, fs 12 m, S1200 mp, facilități gaz, curent 
ia poartă. Tel. 220269,0746/029058.

a tend U parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tei. 211124.
• tend tare” intravilan la

Wjseraico
Brâu Union, Coca Cola. Vlncon Vrancaa, Perla Harghitei.

Distribuitor autorizat al producătorilor Tuborg,

Cu aceeași durere în suflete re
amintim celor care l-au cunoscut 
pe cel care a fost un bun soț și tată

NELUVASIU
că in data de 29 ianuarie se 
împlinește un an de când inima lui 
a încetat să mai bată. NELU de un 
an de zile/ Noi tot am venit la 
ține/ La cruce și la, mormânt/ 
RugânduJ pe Domnul Sfânt / Pe 

tine să te-odihnească/ De noi să se îngrijească. Paras
tasul de pomenire are loc duminică 30 ianuarie, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă din comuna Dobra. Nu te vom uita 
niciodată.

să-l odihnească în pace. 
Soția Cornelia, fiul Crfnel, fiica Flavia, părinții Nica 

și Gheorghe, socrii Mta și Moiae, sora Cornelia, 
cumnatul Gheorgbe, nepoții Dany și Crina.

jAkZĂ PENTRU deva 91 ÎMPREJURIMI

1. AGENTI DE VÂNZĂRI
Cerințe: - studii medii sau superioare

- experiență în domeniul băuturilor alcoolice ca agent, de minimum 1 an
- permis de conducere categoria B
- domiciliu stabil în Deva sau împrejurimi
- prezentarea unei garanții materiale.

2. DISTRIBUITOR (UVRATOR) MARFĂ
Cerințe: - studii medii

- domiciliu stabil în Deva sau împrejurimi
- prezentarea unei garanții materiale.

C.V-urile se vor depune la sediul societății din:
- Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 30B parter (telefon 0254 / 770169)
- Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, sau prin e-mail la adresa office@geraico.ro, 

sau fax. 0254 -777787, până în data de 01.02.2005

Hunedoara,
apă, gaz, curent, suprafață plana, 6 euro/mp. 
Tel. 0723/005657. îmbrăcăminte, încălțăminte
Imobile chirii (29) articole sport (52)

• ofer de închiriat apartament 2 camere, zonă 
centrală renovat total, mobilă bucătărie și 
dormitor, preț 100 euro. Tel. 0722/491986
• ofer spre închiriere. în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330084.
•ofer șpru închiriere garaj la bloc. Tel212272.

• pantofi și bocanci din piele, noi, cazan fabricat 
rachiu, uși și ferestre cu sticlă țuică antenă 
parabolică digitală Tel. 236176
• tend nării** și guler nurcă noi. preț nego
ciabil. Tel. 2128&

Electrocasnice (56)

Auto străine (37)
• tend Lada 1500, stare de funcționare. Ci, 
dotări suplimentare, 30 milioane lei. Tei. 215931, 
0724/968440,0727/337222.
• vând Mcrcmfei 240 D. roșu, af 1976 RAR 
112006 stare foarte bună, preț 1950 euro, nego
ciabil Tel. 711063.
•tend Volvo 340, af 1987, 2*1 uși. motor 
Renault 1721 cmc, stare perfectă de 
funcționare, preț 67 milioane lei. Tel. 225587; 
0722/794788.
•Opal Kadstt 13 benzină, af 1990, șl un Opel 
pentru piese * piese de schimb, preț 2.500 
euro. TeL 0723/285122.

• tend aragaz electric cu 3 ochiuri si frig 
Arctic, stare perfectă preț negociabil. 
260793.
• vănd central* termică Vaillant, tiraj natural, 17 
kw, în funcțiune pe perete, preț 8.100.000 lei, 
negociabil Tel. 711063.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Camioane, remorci (39)

• tend autocamion cu macara8 + Stone, neîn
matriculat, preț negociabil. Tel. 0722/772477.:
• tend cătata de înghețată'(■ 30 grade), marea 
Fiat Iveco, stare bună, accept variante. Tel. 
0788/224696.
• tend tractor U 650, plug PP3, remorcă 3 t, 
trach i 445, plug PP2. freză legumicolă. Tel. 
0744/770344.
• tend remorc* tractor tip auto RM 7, preț 
negociabil. Relații tel. 261613,0726/820243.

•eter spre adopție cățeluș Metis, 4 luni, alb, 
deparazitat, vaccinat și carnet sănătate, 
ideal pentru casă/curte.1 Tel. 211396, 
0766/601985.
• societatea agricolă Unirea Șoimuș vinde 
porumb știuieți, preț negociabil. Tel. 237405.
• tend poneab boabe, preț negociabil. Referii la 
tel. 0722/752733. ,
■ vând porumb, grâu și 5 scroafe. Relații la tel. 
0724/090025.

Instrumente muzicale (60)
• vând ptan Zapka Sorin Wlen Jahare 1842. cu 
coadă, corzi încrucișate, placă bronz, stare 
impecabilă Relații tel. 0744/889956.611146 dup* 
ora 2d
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;

i • chioșcul de xfere din «talia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Arta Forms.
• chioșcul de ziare de lângă

s Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

oww Anunțu rll® m preiau zilnic, intre orele 9 *114 la eedlul redacția! fi M VOT publica ta pagina da 
mici publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iți aaumi raaponaabllttataa pentru conținutul 
anunțurilor do mică puMIcttata.
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Donație de 750 milioane dolari
EJ Cutremure. Două persoane și-au pier
dut viața și alte 22 au fost rănite marți, 
într-o serie de cutremure tri estul Turciei, 
dintre care cel mai puternic a avut mag
nitudinea de 5,5 grade ce scara Richter.

0 Reculegere. în Sri Lanka s-a păstrat 
miercuri un minut de reculegere în me
moria celor circa 31.000 victime ale de
zastrului din 26 decembrie, iar rebelii 
tamili au decretat zi „de doliu național".

Mormântul eroului (Foto; EPA)

Geneva (MF) - Fundația 
Bill și Melinda Gates a 
anunțat, luni, o contribuție 
de 750 milioane de dolari pe 
zece ani, pentru Alianță 
Mondială pentru Vaccinuri 
și Vaccinare (GAVI) de la 
Geneva* partener al Organi
zației Mondiale a Sănătății.

„Această importantă sumă va 
contribui la salvarea a sute de 
mii de vieți și la prevenirea u- 
nor suferințe imense și a unor 
handicapuri în anii ce vor ur
ma”, a arătat dr. Jong-wook Lee, 
director general al OMS și pre
ședinte al Consiliului de Ad
ministrație al GAVI.

Această organizație a fost fon
dată în 2000 ca reacție la stag
narea numărului de vaccinări în 
lume și creșterea diferenței din
tre țările industrializate și țările

Mormântul Iul Potter
Ierusalim (MF) - Mormântul lui Har

ry Potter figurează de câteva luni prin
tre obiectivele din circuitul turistic al o- 
rașului Ramie, in apropiere de Tel Aviv. 
De fapt, turiștii care merg sâ se reculeagă 
la acest mormânt se roagă pentru un tiz 
al eroului seriei de succes a scriitoarei 
JK Rowling.

Soldatul britanic Harry Potter a fost 
ucis la vârsta de 19 ani, in urmă cu 66 
de ani, într-o confruntare de la Hebron, 
Cisiordania, și înhumat la Ramie.

Vor măsura Everestul
Bering (ME) - Autoritățile chineze vor 

trimite amil acesta o expediție științifică 

pentru a remăsura Everestul, cel mai î- 
nalt munte din lume, despre care se crede 
că și-a pierdut din altitudine.

Expediția se va derula între 20 martie 
și 20 iunie. Cercetătorii de la Academia 
de Științe din China au în vedere mai ales 
daunele provocate muntelui de încălzirea 
globală. Expediția este a patra'de acest 
gen desfășurată din 1959 până în prezent.

Era să fio înjunghiat
Londra (MF) - Actorul Christian Slater 

a scăpat cu viață, vineri seara, după ce 
un bărbat l-a atacat cu un cuțit, pe o 
stradă din Londra.

Slater tocmai părăsea teatrul Shaftes
bury Avenue, unde a jucat în piesa „Zbor 
deasupra unui cuib de cuci”, când un ne
cunoscut s-a repezit asupra sa. Cea care 
a împiedicat tragedia a fost garda de corp 
a actorului, potrivit poliției londoneze.

Un purtător de cuvânt al Metropolitan 
Police a spus: „Un bărbat in vârstă de 44 
ani a fost atacat cu un cuțit care, din feri
cire, nu l-a rănit, ci a pătruns doar în hai
ne”. Actorul dezminte zvonurile.

Bill Gates (Foto:

în curs de dezvoltare în ce pri
vește accesul la vaccinuri.

„în ciuda progreselor remar
cabile înregistrate în ultimii 30 
de ani în ce privește vaccinarea, 
este inadmisibil ca în secolul al 
XXI-lea aproape două milioane 
de persoane să moară anual din 
cauza unor boli infecțioase, care 
pot fi prevenite cu un simplu 
vaccin”, a adăugat dr. Lee.

Modificările climei, o urgență
Londra (MF) - Schimbările 

climatice reprezintă cea mai 
urgentă problemă pentru li
derii politici internaționali, 
sunt de părere măi mulți 
cercetători, care au prezen
tat marți, la Londra, O serie 
de recomandări pentru pre
venirea încălzirii climei.

Grupul internațional de lucru 
privind modificările climatice a 
avertizat că este necesară o

Mllftanțl Greenpeace la Hong
Kong (Foto: EPA)

acțiune imediată pentru a limi
ta la 2 grade Celsius încălzirea 
prevăzută din 1750, astfel încât 
să fie evitate cataclismele natu
rale, dar și catastrofele econo
mice, sociale și politice. Experții 
au avertizat că temperatura me
die a Pământului este deja mai 
mare cu 0,8 grade decât valorile 
estimate la începutul revoluției 
industriale.

Grupul propune și adoptarea 
unui „cadru de lucru” care să 
permită reintegrarea Statelor 
Unite - care au refuzat să semne
ze Protocolul de la Kyoto,
1997 - în eforturile colective des
tinate prevenirii modificărilor 
climatice. Experții au reluat 
ideea diversificării surselor de 
energie, referindu-se mai ales la 
biomasă.

Marea Britanie a făcut din 
lupta împotriva modificărilor 
climatice unul dintre obiectivele 
mandatului său la conducerea 
G8, în 2005. G8 închide* cele mai 
indiîs'triâHzate 
lume și Rusia.

Filmele lui Moore și Gibson, ignorate
Deși cu succes răsunător de box office, ele nu sunt incluse în afcili nominalizări Oscar

Los Angeles (MF) - Regi
zorul Martin Scorsese s-a de
clarat încântat de rezultatul 
obținut de filmul său, „The 
Aviator”, la nominalizările 
pentru Oscar, anunțate 
marți de Academia Ameri
cană de Film.

„The Aviator” a fost nomina
lizat la 11 categorii, inclusiv la 
cele mai importante: cel mai bun 
film, cel mai bun regizor, cel 
mai bun actor in rol principal, 
cei mai buni actori in roluri se
cundare.

Potrivit unor analiști, succe
sul filmului lui Scorsese poate fi 
considerat o dovadă de recunoaș
tere din partea Academiei față de 
regizorul care a semnat unele 
dintre cele mai importante filme 
din ultimii 30 de ani, fără a fi pre
miat însă niciodată cu un Oscar.

Printre perdanții Oscarurilor 
din acest an pot fi numiți încă 
de pe acum Mel Gibson și Mi

chael Moore, ale căror filme - 
controversate, dar cu succes 
răsunător de box office - au fost 
ignorate de membrii Academiei. 
„Patimile lui Hristos” a fost no
minalizat pentru cea mai bună

•A '■

coloană sonoră, del mai buri ma
chiaj și cea mai bună Imagine, 
categorii nu foarte prestigioase 
însă. „Fahrenheit 9/11" lipsește 
cu desăvârșire de pe lista nomi
nalizărilor.

acaaetnia a instituit un set de 
norme și standarde etice privind 
promovarea nominalizaților 
Oscar. Buletinele de vo! Final 
vor fi expediate membrilor vo- 
tanți ai Academiei pe 2 februa
rie, urmând ea aceștia să le re- 
turneze completate în termen de 
20 de zile, Voturile vor fi expri
mate pe categorii, oeea ce în
seamnă că numai regizorii vor 
putea vota pentru cel mai bun 
regizor, tehnicienii de simet pen
tru cel măi bun sunet etc.

Rezultatele vor fi cunoscute, 
înainte de decernare, doar de 
două persoane, ambele angajate 
ale companiei Pricewaterhouse
Coopers, care se ocupă anual de 
numărarea voturilor.

Cea de-a 77-a ediție a premi
ilor Academiei se va desfășura 
în duminica de 27 februarie, la 
Kodak Theater, Los Angeles, 
Ceremonia va fi găzduită pentru 
prima oară de actorul de come
die Chris Rock.

Casa lui Nicole Kidman, supravegheata
Sydney (MF) - Poliția din

Australia a demarat o an
chetă după ce a fost găsit un 
dispozitiv de ascultare în 
apropierea casei actriței 
Nicole Kidman, transmite 
BBC News online.

Imaginile înregistrate dumi
nică de camerele de supraveghe-

montează un microfon pe o stra-
■ . ■ ■ ■

Inspectorul GrantTâylor a
arătat că actrița a fost informată 
despre descoperirea microfonu
lui. „E evident îngrijorată și nu 
știe de ce ar putea fi pus acolo 
acest dispozitiv și dacă nu cum
va ea e ținta lui*-,»

Politia a predial

dă de lângă casa lui Kidman, din 
Sydney. Actrița s-a deplasat de 
curând la Sydney pentru filmă
rile la „Eucalyptus”, în care joa
că și Russell Crowe.

Reprezentanții poliției au de
clarat că ar dori să discute cu fo
tografii care au fost văzuți stând tivul de ascultară___  ______
lângă casa actriței, in speranța cele care pot fi cumpărate de la

iflăugat el. 
iă dispozi- 
st'e dintre.

de a face rost de ore arată un bărbat care părea că


