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Vremea se menține închisă, se vor 
semnala ninsori pe arii restrânse. Trei luni pentru un pașaport

Prefectul Vladu spune că hunedorenii așteaptă nepermis de mult eliberarea pașapoartelor
dimineața la prânz seara

AStaZI j Cuvântul liber vă oferă gratuit 
suplimentul TV cu 32 de pagini integral 
color Intr-un nou format.

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

Deva - La nici două 
săptămâni de la preluarea de 
către Prefectura Hunedoara 
a Serviciului Pașapoarte din 
subordinea Inspectoratului 
Județean de Poliție, prefec
tul cataloghează situația ca 
fiind cea mai proastă 
din țară.

în ziua în care Cristian Vladu 
a semnat, în calitate de prefect,

ordinul de preluare a acestui 
serviciu public comunitar, el de
clara că nu a acceptat tot per
sonalul. „Nu am luat decât ce 
am vrut, dar asta nu înseamnă 
că mi-am făcut de cap. Am luat 
doar oamenii care sunt în stare 
să se schimbe rapid și care au 
o altă mentalitate, diferită de cea 
de acum 15 ani”, a spus prefec
tul.

Serviciul de Pașapoarte este 
condus la momentul actual de 
către inspectorul principal loan

Mocan, care a fost împuternicit 
la comandă pe o perioadă de 
șase luni, după care postul va fi 
ocupat prin concurs.

Prefectul vrea ca Situația să 
se îmbunătățească cât mai 
curând, deoarece acum e dezas
truoasă.

„în Hunedoara este cea mai 
proastă situație din țară în ceea 
ce privește modul de eliberare al 
pașapoartelor”, a declarat ieri 
Cristian Vladu. „Legea nu se 
mai aplică de foarte mult timp.

De la acea perioadă de 20 de zile, 
care este termenul limită de eli
berare al unui pașaport, s-a 
ajuns la 40, 50 sau 60 de zile. Iar 
la Vulcan, chiar la 90 de zile de 
așteptare. Nu se poate așa ceva”, 
a mai spus prefectul.

Tot el a precizat că, în cadrul 
respectivului birou, se dorește 
angajarea unor persoane „din 
afară”, mai precis care să fi ur
mat cursuri civile de învățământ 
superior, și să nu mai fi lucrat 
în poliție.

0 Pe drumurile din județ se circulă în 
condiții de iarnă, a informat DJDH. în cur
sul zilei de ieri s-a reușit deblocarea dru
mului care făcea legătura între localitățile 
Vețel și Feregi, acționându-se cu mate
riale antiderapante și trei utilaje. (M.S.)

„Mă onorează propunerea”
Deva (D.I.) - Gheorghe Pogea, preșe

dintele filialei județene a PD ar putea fi 
următorul vicepremier al României. Pre

sa centrală de ieri îl dădea 
pe Pogea drept posibil suc
cesor al lui Adriean 
Videanu, după ce acesta 
va părăsi guvernul pentru 
a intra în bătălia elec
torală pentru Primăria 
Bucureștilor. Contactat 
telefonic, liderul demo

craților hunedoreni a declarat: „Mă onore
ază o eventuală asemenea propunere, dar 
încă nu s-a discutat despre așa ceva. De
ocamdată eu am o treabă de făcut în județ, 
unde conduc o firmă”.

Gh. Pogea
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Numitbolnvvi internați in 2004

Octavian Belli și Mariana 
Bitang au admis, ieri, pe parcur
sul audierilor din cadrul proces 
lui intentat de Oana Petrovschi | 
că au primit sume de bani de la 
gimnaste. Ei s-au declarat însă I 
jigniți de acuzațiile de tratament ’ 
inuman./p. 7 (Foto: Traian Mânu)

Elevii se fac răi la gimnaziu
Un număr de 861 de elevi hunedoreni au sub șapte la purtare
Raluca Iovescu
E-MAIL: raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - După ce mai marii 
învățământului au constatat 
degradarea disciplinei din 
mediul școlar din ultimii 
ani, ei au purces la măsuri.

Potrivit unei statistici a IȘJ 
Hunedoara, numărul elevilor 
eliminați pentru o perioadă de
terminată din unitățile de 
învățământ hunedorene a rămas 
scăzut în raport cu populația 
școlară totală (39 de eliminări,

din care 28 pentru absențe), 
școala apelând mai curând la 
scăderea notei la purtare. Aba
terile disciplinare grave au 
rămas cazuri izolate, numai 18 
elevi din cei 220 exmatriculați în 
acest semestru fiind sancționați 
în acest fel, restul de 202 
ajungând în această situație din 
cauza numărului prea mare de 
absențe acumulate. O creștere 
semnificativă a cunoscut nu
mărul elevilor cu note scăzute la 
purtare, în 2004-2005 înre- 
gistrându-se 2222 de astfel de 
cazuri, dintre care 861 de elevi

cu note sub 7. Cele mâi multe 
note scăzute la purtare s-au în
registrat - surprinzător - la ele
vii de gimnaziu (467), care au 
„reușit” să-i devanseze pe mult 
mai „experimentații” liceeni 
(414), ultimul loc pe „podium” fi
ind ocupat de școlile profesio
nale (390). Un număr de 716 ele
vi au abandonat cursurile în 
acest prim semestru, majoritatea 
în mediul urban, cei mai mulți 
dintre ei înregistrându-se la cur
surile liceale serale (189), urmați 
de școlile profesionale (153) și 
clasele primare (150).

Primul mare succes 
al micii majorități

București (D.I.) - Coali
ția de guvernare a reușit să 
facă un prim pas pentru 
punerea în aplicare a uneia 
dintre promisiunile elec
torale, și anume introdu
cerea cotei unice de impo
zitare de 16 la sută. Ieri, Se
natul a adoptat, cu 58 de vo
turi pentru, 53 împotrivă și 
o abținere, respectivul 
proiect de act normativ. 
Grupurile parlamentare ale 
PSD și PRM au declarat, în 
timpul dezbaterilor pe mar
ginea legii, că nu susțin 
această măsură.

S-a spânzurat chiar de ziua lui
Uricani (M.S.) - Un tânăr de 

17 ani, din orașul Uricani, s-a 
spânzurat chiar de ziua lui, 
trupul săli fiind descoperit 
atârnând de un copac aflat pe un 
deal de la marginea localității, a 
informat Inspectoratul de Poliție 
al Județului Hunedoara. Nu se 
cunosc motivele care l-au deter
minat pe băiat să recurgă la un 
asemenea gest. Colegii de 
cameră ai victimei nu-și explică 
de ce tânărul a decis să-și ia sin
gur viața. Ei spun că acesta era 
o fire veselă.

Tânărul locuia, împreună cu 
fratele său, în Centrul de plasa
ment din Uricani, cei doi fiind 
orfani de ambii părinți. Mama 
celor doi a decedat în anul 1996, 
pe când băiatul avea opt ani, iar 
tatăl lor a murit un an și 
jumătate mai târziu.

Crescuți, o perioadă, de o 
mătușă, cei doi copii au fost in
ternați acum cinci ani în Cen
trul de plasament, după ce ruda 
lor se îmbolnăvise foarte grav. 
Poliția Uricani continuă cerce
tările în acest caz.

au 
■Biost ani- 
Mversați 60 
Sde ani de 
Bla elibe- Brarea de K către ar- 
lEmata sovi
< etică a Ș® prizonieri- w- lor închiși 

gjîn lagărul 
Bde la |B Auschwitz.

(Foto: EPA)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro


PANORAMIC / 2Vineri, 28 ianuarie 2005

7/ , • ........... ‘

z Morți în atac. Cel puțin 15 persoane 
au fost ucise și alte 30 rănite într-un 
atentat în care a fost implicat un cami- 
on-capcană, comis miercuri, în fața se
diului partidului kurd din Sinjar, la peste 
400 de kilometri nord-vest de Bagdad. 
Zece mașini au fost incendiate, iar jumă
tate din clădirea în care se afla sediul 
PDK a fost distrusă.

d Arestați la Bagdad. Forțele americane 
și irakiene au arestat circa 20 de susți
nători ai lui Moqtada Sadr în cartierul 
șiit Sadr City, din Bagdad. Nairn al-Qa- 
abi, responsabil al grupării lui Sadr, i-a 
acuzat pe militari că au intrat în mosche- 
e și au distrus mai multe* ediții ale Cora
nului în timpul operațiunii.

0 Incident. Un civil a fost ucis și doi 
membri ai poliției din Kosovo au fost 
răniți, miercuri, în urma unui schimb 
de focuri declanșat de un grup de per
soane înarmate, în timpul unui control 
de rutină al forțelor de ordine, lângă Priș- 
tinâ. 5.000 de polițiști din Kosovo și un 
număr similar de membri ai poliției inter
naționale sunt mobilizați în această pro
vincie.

Eliberarea lagărelor, comemorată
Au participat foști prizonieri, foști membri ai armatei sovietice și lideri din 44 de țări

Cracovia (MF) - Președin
tele rus, Vladimir Putin, a 
sosit, ieri, la Cracovia, unde 
a luat imediat cuvântul la 
forumul organizat cu ocazia 
comemorării a 60 de ani de 
la eliberarea lagărului de la 
Auschwitz, relatează AFP.

Responsabili din numeroase 
țări, supraviețuitori ai lagărului 
de concentrare de la Auschwitz- 
Birkenau și foști membri ai Ar
matei Roșii s-au reunit la Craco
via, ieri, pentru a oferi o lecție 
despre Holocaust generațiilor vi
itoare.

Forumul „Let my people 
live”, organizat de Congresul 
Evreiesc European (CJE), Memo
rialul Yad Vachem din Ierusalim 
și Ministerul polonez al Culturii, 
a deschis ceremoniile care mar
chează 60 de ani de la eliberarea 
lagărului de la Auschwitz.

Forumul dorește să reprezinte 
„un punct de plecare in eforturi
le pentru informarea întregii Eu
rope cu privire la Holocaust", 
potrivit președintelui CJE, 
Moshe, Kantor.

Ceremonia a.fost marcată de 
discursurile președintelui polo
nez, Aleksandr Kwasniewski, a 
omologului său israelian, Moshe 
Katsav, și a vicepreședintelui a- 
merican, Dick Cheney.

La ceremonii au participat șl 
foști prizonieri, foști membri ai 
armatei sovietice și lideri din 44 
de țări.

Circa 10.000 de persoane ur
mau să participe după-masă la 
evenimentul principal, memori
alul internațional de la Birke
nau, uzina morții, situat la trei 
kilometri distanță de Auschwitz.

Mai mult de un milion de per
soane, majoritatea evrei depor
tați din diverse țări europene 0- 
cupate de Germania nazistă, au 
fost exterminați în acest lagăr.

Băsescu, prezent

Președintele Traian Băsescu 
a sosit, ieri, la Cracovia, pentru 
a participa la ceremoniile de 
marcare a 60 de ani de lâ elibe
rarea prizonierilor celui mai ma
re lagăr de concentrare nazist.

Președintele Traian Băsescu

Un (stânga), rabinul Barei Lazar (cen- 
Moshe Katzav (dreapta) (Foto: erai

Președintele rue 
tru) și

a fost însoțit de ministrul de Ex
terne Mihai Răzvan Ungureanu, 
de consilierii prezidențiali An
drei Pleșu și Adriana Săftoiu. 
Șeful statului român a avut și o 
serie de invitați din partea co

munităților evreiești din Româ
nia.

Președintele Băsescu avea 
programate întâlniri bilaterale 
cu președinții Austriei, Croației, 
Germaniei și Israelului.

.f

Tot mal matte atacuri înainte de alegeri
S-au intensificat exploziile asupra centrelor de vot din Irak

SUA, George W. Bush(Foto: epa> 

George Mh Bușii eludează 
meandrele concretului >

Washington (MF) - Președintele ameri
can, George W. Bush, a încercat, îh dis
cursul de miercuri, si vorbească în ter
meni cât mai favorabili despre situația 
din irak, evitând referirile la victimele 
americane de pe teren, comentează New 
York Times, în ediția electrbnică de feri.

în discursul de miercuri, liderul de la 
C$sa Albă a încercat să evite referirile 
la cei 31 de militari americani cme și-au 
pierdut viața după prăbușirea unui eli
copter în Irak.

Bush s-a concentrat în schimb pe tema 
înlăturării tiraniei din lume, iar apoi a 
vorbit despre alegerile care vor avea loc 
duminică, în Irak, pe care le-a încadrat 
în planul său de promovare a libertății în 
întreaga lume.

Discursul președintelui american face 
parte dintr-o strategie de comunicare a- 
gresivă a Casei Albe, în scopul de a pre
zenta alegerile din Irak într-o lumină cât 
mai favorabilă.

Noul secretar de Stat, Condoleezza 
Ripe, și alți membri ai administrației 
americane sau comandanți militari vor 
avea cât mai multe apariții publice săp
tămâna aceasta pentru a susține afirmații
le președintelui.

întrebat care crede că va fi prezența 
la votul de duminică, Bush a răspuns: „în
suși faptul că votează este un succes".

Atentat la Baaquba
Baaquba (MF) - Un atac “cu mașină-cap- 

cană comis ieri la Baaquba în fața sediu
lui guvernoratului provinciei Diyala s-a 
soldat cu moartea unui ofițer al armatei 
și cu rănirea altor șase irakieni, au anun
țat surse din cadrul poliției, citate de 
AFP.

Atentatul a fost comis ieri dimineață, 
în momentul in care se desfășura o între
vedere intre guvernator și membrii Consi
liului regional, demnitari religioși, lideri 
tribali și repezentanți ai partidelor nare 
participă la alegerile de duminici, * preci
zat sursa.

Potrivit unor surse din poliție, un ofi
țer irakian t fost ucis, iar trei militari și 
trei civili irakieni au fost răniți în acest 
atac.

COTÂMW

Pe de altă parte, cinci iraki
eni au fost uciși și alți 15 răniți, 
feri, după ce o bombă artizanală 
a explodat fot momentul trecerii 
unui convoi militar irakian, la 
sud tie Bagdad, au anunțat surse 
medicale.

Atacul, comis in jurul orei lo
cale 8:30, s-a petrecut In momen
tul trecerii unui convoi al ar
matei irakiene pe șoseaua prin
cipală, în apropierea unui loc un
de mai multi civili-se^ adunase- 

de ră ent t face ie u ite. 
-•i b fof cîv^axieMau fost

La 300 deddfomstei nord de 
Bagdad, mai multe obuze de 
mortieră au lovit, ieri, un Birou 
de vot de la Chirqat și un altul răniți, miercuri seara, de tiruri- 
la Tuz, potrivit poliției locale. le cu obuze de mortieră lansate

în apropierea unui post de poli
ție din Kaza, la 10 kilometri sud 
de Kirkuk, a adăugat oficialul . 
irakian.

Șapte irakieni au fost uciși și 
opt răniți în două atentate sinu
cigașe cu mașini-capcană comise 
simultan, miercuri, în fttța unui 
comisariat din apropiere de 
Kirkuk, oraș aflat la 250 de kilo
metri nord de Bagdad.

La Tikrit, un polițist a fost u- 
cis și un altul rănit, miercuri , 
seara, te, ițana exploziei unei 

ibi ariiză^ale declanșate la 
trecerea vehiculului în care se 
aflau.

(Foto: EPA)Un centra de vot din cedrul școli do lingă Bagdad a fost lari ținta unei explozii.

Ostatici în Irak
Washington (MF) - Cel 

puțin trei cetățeni ameri
cani sunt în prezent osta
tici în Irak, a anunțat, 
miercuri, Departamentul 
de Stat, care nu a oferit 
alte detalii referitoare la 
aceste persoane.

Purtătorul de cuvânt al 
Departamer tulul dp Stat, 
Richard Boucher, nu a dat 
detalii despre ostatici, pre
cizând doar că autoritățile 
americane mențin contac- 

, jtULrnjfomiliile acestora* 
<*** 

formații r :i în cazul Ini 
Roy Hallums, despre care 
se presupune că apare în
tr-o secvență video difuza
tă marți de postul de tele
viziune Al-Jazeera.

Ambasada SUA la Bag
dad a anunțat, la 18 de
cembrie, că Hallums a fost 
răpit la 1 noiembrie de la 
sediul companiei saudite 
Saudi Arabian Trading 
and Contracting Company.

Liderul libian, Muam
mar Kadhafi, a cerut elibe
rarea cetățeanului ameri
can identificat drept Rby 
Hallum „în numele isla
mului și al lumii arabe”, 
potrivit unui comunicat di
fuzat, miercuri, de postul 
de televiziune Al-Jazeera. 
Hallum ceruse „liderilor 
arabi, în special colonelu
lui Kadhafi, să intervină 
pe a-i salva viața”.

!

Amenințare cu bombă 
la Palatul Parlamentului

București (MF) - O ame
nințare privind amplasa
rea unei încărcături explo
zive la Palatul Parlamen
tului a fost primită telefo
nic ieri dimineață, a de
clarat colonelul Nicolae 
Dobre, purtătorul de cu
vânt al Serviciului de Pro
tecție și Pază (SPP).

Colonelul Dobre a precizat 
că SPP a aplicat procedurile 
specifice de verificare pentru 
astfel de situații.

Până la ora transmiterii 
acestei știri, nu a fost confir
mată existența vreunei încăr
cături explozive în Palatul 
Parlamentului, procedurile de 
verificare fiind curs de deru
lare.

Surse din Poliție au decla
rat că apelul privind amenin
țarea cu bombă la Palatul 
Parlamentului a fost primit, 
Ia ora 12.10, la dispeceratul 
112. De aici autorul apelului 
ar fi fost direcționat către In
spectoratul de Poliție Județea
nă (IPJ) Buzău, pentru ca in
formația să ajungă în cele din 
urmă la Poliția Capitalei, au 
precizat sursele citate.

Tehnologia actuală aflată 
în dotarea dispeceratului 112 
permite identificarea județu
lui de pe raza căruia s-a făcut 
apelul.

Faptul că IPJ Buzău a fost 
cel care a preluat apelul pre
supune că autorul acestuia ar 
putea fi din județul Buzău, au 
adăugat sursele citate.

■3

Blair cere soluționarea disputelor
Davos (MF) - Premierul bri

tanic, Tony Blair, a făcut apel, 
miercuri, într-un discurs rostit 
Ia Forumul Economic de la Da
vos, ca Statele Unite și comuni
tatea internațională Să depășeas
că divergențele și să colaboreze 
în vederea soluționării proble
melor mondiale, transmite AFP.

„Dacă Statele Unite vor ca 
restul lumii să participe la acțiu
nile pe care intenționează să le 
întreprindă, și ele trebuie să ia 
parte la inițiativele internaționa
le”, a declarat Blair.

„Putem să găsim o acțiune ca
re să ne unească? Sunt de părere 
că da. Bunăvoința nu lipsește în 
ceea ce privește soluționarea 
problemelor”, a sublinia* el, 
dând ca exemplu valul de soli
daritate internațională fiftă de 
victimele valurilor seism&e din 
Asia.

în ceea ce privește acțiunile 
comune, șeful Executivului bri
tanic a menționat combaterea

Premierul Tony

terorismului, susținerea demo
crației pe plan mondial, necesi
tatea impulsionării procesului 
de pace din Orientul Mijlociu, 
schimbările climatice și Africă.

TELEFOANE REDACȚIE:
Til. 02M-2M2ra,;2121S?f 
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CaMrito Dew, ieri, la on 10:18

0 Cenaclul literar-artistic „Palia Expres” 
din municipiul Orăștie își va relua astăzi 
activitatea, după o destul de lungă în
trerupere, cauzată de motive mai mult 
sau mai puțin obiective. întâlnirea va 
avea loc la Restaurantul „Boema” din lo
calitate, începând cu ora 18.00. (D.l.)

0 Cercul Militar Deva (Casina Română) 
găzduiește astăzi, la ora 16.00, lansarea 
volumului „Dezvoltarea Economică Re
gională”. Autorul cărții este Valeriu luhaș, 
iar moderator al evenimentului este seri- , 
itoarea Paulina Popa, director al Editurii 
Emia - unde noua apariție a văzut lumi
na tiparului. (S.B.)

sâmbătă, 22 ianuarie

La Romtelecom e 11:40. La Reno bate de 12:00.............. .......

vineri, 21 ianuarie Cino! °amteni și’au 

------------ '------------------------------------- 1 pierdut viața, iar alți 
patru sunt grav răniți, într-un accident de cir
culație petrecut în localitatea Brâznic.

Sunt arestați pre
ventiv doi proxeneți 

din Valea Jiului, care vindeau fete minore, 
administratorului „Night Club 2000”, din Hune
doara.
• Studenți de la Facultatea de Educație Fizică 
și Sport, din București au fost bătuți în Parâng.

o-a i 0 femeie din Hune-duminica, 23 ianuane , . „, .. _.
-----------------------—--------- doara a fost lovita in 
cap cu un topor de un bărbat care se întorcea 
de la o pomană.

Case amenințate cu “demolarea”
Un fost cămin minier stă să se prăbușească peste cinci case de pe strada Călugăreni

luni, 24 ianuarie 1 Se inaugurează noua 
-------------------------------------------  secție de cardiologie 

la Spitalul Județean Deva.
• Se împlinesc 146 de ani, de la Unirea Prin
cipatelor Române.

ok i Lansarea proiectuluimarți, 25 ianuarie . „ _ .. ,,
------- —-------------------------- - „4 X Femei in Mana
gement”, de Centrul de Afaceri MASTER

• Cantina „Siderurgicii" Hunedoara este spartă 
de hoți încă neidentificați.

. : | Apar primele drumurim.ercun, 26 ianuane | h? în județu| 

Hunedoara din cauza zăpezii
• Controalele efectuate de OPC Hunedoara 
au depistat mai mulți agenți economici care 
comercializau echipamente pentru schi cu aba
teri de la prevederile legale
• CL Hunedoara aprobă alocarea de fonduri 
pentru extinderea pe patru benzi a șoselei Sân- 
tuhalm - Hunedoara

Ina Jurcone 
E-MAIL: ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Proprietarii sunt 
îngrijorați de posibilitatea 
declanșării catastrofei în 
orice moment. Oamenii și-ar 
striga undeva frica, dar lo
catarii ruinei îi amenință că 
le va da foc la case. Nici una 
dintre autoritățile locale nu 
au intervenit în acest caz.

Căminul dezafectat este locuit 
în prezent de câteva familii de 
rromi. „Jumătate din clădirea 
construită din lemn este efectiv 
ruptă. Țiganii au luat lemnul și 
au făcut foc înăuntru. Asta i-ar 
privi doar pe ei dacă nu s-ar fi 
apucat să taie din stâlpii de

susținere”, declară proprietarul 
casei cu nr. 81. „încă doi-trei 
stâlpi de susținere tăiați, și în
treaga hardughie se va prăbuși 
pe casele noastre. Nimeni nu fa
ce nimic. Mircia Muntean ne-a 
spus săptămâna trecută că se va 
construi blocul, dar când? Așa 
o țin de ani buni!”, spune pro
prietara casei cu nr. 79.

în fiecare zi, odată cu lăsarea 
întunericului, țiganii taie lem
nul “fără pardon”. în afară de 
câteva camere, clădirea este 
folosită de locatari mai mult pe 
post de privată. Locuitorii stră
zii însă se simt legați de mâini 
și de picioare: „ne-au amenințat 
că dacă îi reclamăm undeva, ne 
dau foc la case”, spune M.D., de 
la nr. 83. Fosta baracă minerească se poate prăbuși în orice clipă.

Ocolul Silvic Brad acuzat de abuz

Conflictul apărut între 
locuitorii satului Mihăi- 

leni și Ocolul Silvic Brad este aplanat doar prin 
intervenția Poliției Municipiului Brad
• Au demarat negocierile privind coagularea 
PNȚCD și URR

Joi, 27 ianuarie

fa județ

DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam__________

DJ 687 Hunedoara - Cristur - Peștiș

Mihăileni (L.L.) - Cetățenii 
din Mihăileni acuză angajați ai 
Ocolului Silvic Brad de încăl
carea proprietății și tăierea abu
zivă a mai multor fire de cireș. 
Aceștia pot proba prin acte că 
sunt proprietarii de drept ai 
terenurilor de pe care s-au tăiat 
cireșii, dar cu toate acestea șeful 
Ocolului Silvic Brad, Aurel Bar
na, afirmă că „cireșii respectivi 
fac parte din amenajamentul sil
vic” și ignoră toate argumentele 
aduse de cetățeni. Mai mult de
cât atât, cei învinuiți se autove- 
rifică pentru că angajații Ocolu
lui au ieșit în teren pentru veri
ficarea temeiniciei acuzațiilor. 
Potrivit Direcției Teritoriale de 
Resurse Silvice „Ocolul Silvic

din Brad nu are atribuții și nici 
logistica necesară executării de 
măsurători topografice între cele 
două proprietăți, pentru re
zolvarea cazului fiind necesară 
prezența unui expert tehnico-ju- 
diciar”.

La fața locului s-au deplasat 
reprezentanți ai Poliției Brad și 
în urma presiunii cetățenilor în- 
tocmindu-se un proces verbal 
prin care cireșii rămân în cus
todia lor până la soluționarea pe 
cale legală a cazului. Prefectul 
județului Hunedoara, Cristian 
Vladu, este alături de cetățenii 
nemulțumiți și afirmă: „înclin 
să le dau dreptate sătenilor dar 
trebuie să așteptăm rezultatele 
anchetei”.

Sângele (de alianță) apă nu se face
Deva (D.L) - Mihail Rudea- 

nu, consideră că Mischie ar tre
bui judecat în libertate. Pe nu

mele acestuia 
a fost emis, 
miercuri sea
ra, un mandat 
de arestare pe 
termen de cin
ci zile fiind 
cercetat în 
șapte dosare 
penale și se 

o pedeapsă de 
de închisoare.

Datorită rudeniei prin alianță, 
existente pentru o scurtă pe
rioadă de timp, între Mihail

M. Rudeanu.

pare că riscă 
până la 15 ani

Rudeanu (fost președinte al CJ 
Hunedoara) și Nicolae Mischie 
(ex-președinte al CJ Gorj), ai 
căror copii au avut o extrem de 
profitabilă căsătorie-fulger, 1- 
am întrebat pe fostul lider 
hunedorean ce părere are des
pre acțiunea oarecum inopor
tună a justiției goijene. „Nu pot 
face nici un comentariu, pen
tru că există organe abilitate 
ale statului care la ora actuală 
fac verificări și care au dreptul 
să-și facă cunoscute rezultatele 
cercetărilor. Consider totuși că 
ar fi mult mai bine dacă Nico
lae Mischie ar fi judecat în 
libertate”, a declarat Rudeanu.

Muzee

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

Orăștie: Muzeul de 
Etnografie și Artă Popu
lară
Brad: Muzeul Aurului

Sarmizegetusa: Muzeul 
de Arheologie

Petroșani: Muzeul 
Mineritului

Galati da artă

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

Hunedoara: Galeria de 
Artă deschide, pe o pe
rioadă de o săptămână, 
Expoziția de artă plas
tică a elevilor de la 
Liceul de Artă „Sigis
mund Toduță” Deva. Pe 
simezele galeriei hune- 
dorene vor fi expuse lu
crări de vestimentație, 
tapiserie, artă modernă, 

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

iurte
Bibliotecile sunt des
chise și sâmbăta între 

orele 9 -13.

Librăria „Emia", str. 
Mareșal Averescu, Deva

• „Dans de Bragadiru”, 
de Robert Turcescu. Ar
ticolele sale apărute în

Dilema și 
Dilema Veche 
ies în evi
dență prin ob
servația fină 
și analiza per

tinentă a societății prin 
atragerea cititorului 
către spectacolul lumii, 
către „bâlciul 
deșertăciunilor”, narat 
de autor. Pendulând în
tre politic și social, une
ori cu o ironie amară, 
alteori cu observații 
tăioase, textele lui 
Robert Turcescu pot fi 
considerate povești coti
diene.
• „Napoleon - Cele o- 
sută-de-zile sau spiritul 
de sacrificiu”, de Do

minique De Villepin. 
Cartea prezintă ultima 
aparte a vieții lui 
Napoleon și relatează de
spre una din 
perioadele 
cele mai bo
gate din isto
ria Franței.
Totul începe 
în anul 1814

cu scena de adio de la 
Fontainebleu. Trădat, 
abandonat, Napoleon 
descoperă pe drumul exi
lului ura și umilința.

Magazinul „Videonet”, 

P-ța Victoriei, Deva, des
chis zilnic între orele 11 
- 23. închirieri pentru 
24, 48 sau 72 de ore, 
la preț de 29.000 
lei/casetă și 50.000 
lei/DVD.___

• ,1'Robot’ (Eu robo
tul). Un film intens, 
încântător și plin de 
acțiune, în care l'Robot 
este personajul princi
pal, interpretat de ac
torul de culoare Will 
Smith. Acțiunea se 
derulează în anul 2035,

când roboții 
sunt progra
mați să 
trăiască în 
armonie cu 
ființele 
umane și 

fac parte din viața de zi 
cu zi. Eroul filmului este 
un detectiv, Del Spoo
ner, chemat să inves
tigheze o crimă. Un re
numit cercetător ameri
can fusese găsit mort.

• „Catwoman” (Femeia 
pisică). Un film foarte 
căutat pentru că are în 
roluri principale actori 
foarte iubiți, 
pal aparține 
actriței 
Halle Barry, 
care a 
câștigat pre
miul Oscar. 

Rolul princi-

în „Catwomen” reali
zează cu succes rolul 
felinei fatale, cu mișcări 
foarte agile. Benjamin 
Bratt este polițistul care 
se află între dragoste și 
datorie, iar Sharone 
Stone joacă în rolul u- 
nui super-model stilat, 
în vogă și cu inima 
rece, care are întotdea
una ceva de ascuns.

Muzică

Magazinul 
CiP-AUDIO- 
VIDEO- 
FILM, de
schis în in
cinta Supermarket-ului 
Ulpia Shoping Center, 
et. I. CD-uri pentru mici 
și mari, aparținând unor 
binecunoscute vedete.

Cinema

Deva: Cinema „Patria", 
în perioada 28 ianuarie - 
3 februarie, rulează un 
film psihologic, producție 
SUA „Obsesie miste
rioasă”. Cu: Julianne 
Moore, Dominic West și 
Anthony Edwards. Intriga 
filmului pornește de la 
întrebarea: Ce ar fi dacă 
tot ce ați trăit nu ar fi e- 
xistat în realitate?

Tea tiu

La Teatrul Dramatic „L 
D. Sârbu” Petroșani. în 
30.01.2005, ora 18.00, 
va avea loc premiera 
„Serena și Victoria". 

Preț bilet: 20.000 - 
50.000 lei.

Sala Sporturilor Deva. în 
30.01.2005, ora 11.00
- Meci de handbal susți
nut de echipele Remin 
Deva și Oțelul Galați 
Bazin de înot, Hune
doara. Zilnic: 10:00- 
22:00. Sâmbătă: 09:00- 
13:00; 14:30-22:00. Du
minică: 
09:00-14:00.
Costuri: adulți
- 60.000 lei; 
copii, 
studenți, mili
tari - 30.000 lei.
Klass Club: Program: 
luni - sâmbătă 9 - 21.
Fitness - 40.000 lei/ora; 
10 ședințe: 250.000 lei;
Masaj relaxare - 

130.000 lei/50 min.; 
masaj anti-celulitic - 

150.000 lei/50 min.; 
masaj medical - 

150.000 lei/50 min.; 
Solar - 30.000 lei/5 
min. Aromoterapie - 

150.000 lei/ora; 
Aerobic - 40.000 lei/ora; 
250.000 lei/10 ședințe.

Cluburi

Clubul No Name oferă, 
începând cu ora 20.00, 
un program special. Re
zervări la numărul de 
telefon 0724-883500.
Soto Club din Simeria vă 
garantează buna 
dispoziție. Rezervări și in
formații la numărul de 
telefon 0254-263615. 

„Aristocrat’- club de 
noapte cu locații în De
va, Str. Pescărușului, 
nr. 42 și Simeria, str. 
Gheorghe Doja, nr. 39. 
Tel. 004 1723121382 
„Supreme din De
va, Bd. N. Bălcescu, 
oferă, zilnic, între orele 
9.00 - 2.00, distracție 
cu Ruleta Electronică și 
cea mai savuroasă cafea 
și satisfacție deplină. 
Rezervări: 221220.

Turism

Stațiunea Str^a. Acce
sul principal se face pe 
DN 66A - 11 km din Is- 
croni. (punctul de inter
secție cu Șoseaua 
Națională Tg. Jiu - 
Simeria sau pe linia CFF 
Petroșani - Lupeni. Ac
cesul în zona turistică 
se face cu mașina de la 
intersecția balizată din 
zona Braia, până la 
stația superioară a 
telescaunului. Se reco
mandă lanțuri la autotu
risme sau tracțiune 4x4 
închirieri de schiuri; dis
cotecă; sală de jocuri; 
baruri; restaurante. Pen 
tru practicarea spor
turilor de iarnă: 6 
teleschiuri și 2 pârtii 
pentru copii. Se asigură 
asistență Salvamont și 
instructori de schi. 
Tel. 0723/291746, 
0723/635001, 
0723/288073 
Tel. Alarmare Salva
mont: 0725/826668

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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2000 - A murit Aurel Grlgoraș, dirijor, timp da 

peats 30 de ani, al Cocului Radiodifuziunii Române

(n. 1932)___________________________________________________

1943 - S-a născut actrița florina Cercel (film: .Vaca 

sentimentala". .Crucei uo.piatră’* taătna: .Casa 

Dernartiei Alba*, „Orfeu la Infern’’, „Azilul de noapte*) 

1889 - S-a născut principesa; și scriitoarea 

Martha Bfcescu (Jabr. Țara sălciilor”). 0 altă dată 

de naștere acreditată este și 28.01.1G98

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice:
09.00-15 00 Deva, Bd. I. Manlu, bl. F, sc. B

Simeria, str. Atelierului, 1 Decembrie

Gaz:

Se întrerupe furnizarea gazului rrțetan in De
va:
09.0012.00 â Mu-.: ii, oi. ASIE sc. I~ 
09.0015.00 Âj Păcii, bl. A5

Str. MMștl, bl. IA ______
11.00-15.00 *1 St-eiiOr. 6 65. s: 6'

Apă:
Nu sunt programate întreruperi în 
fUmizarea apei în Deva.

contract; o excur 
tentă capătă pr 
hțeies sunt aspru

7X0 JumaM TVR. Sport 
Meteo

745 Agenția 2 fără un sfert 
Informații, sfaturi, co
mentarii și umor

845 Desene animate: YU-

Bgi-oh •
9:15 Corect
920 Chd minute de cultură
930 Teleshopping 

10X0 AvanpremM 
10:10 Nevastă-mea și copiii 

0mei 
1100 Portul miracolelor 
1155 Euro-Dtspeoer 
12.-00 Traveling anular 

1300 Spectacolul lumi 
1330 Desene animate: Famil- 
0 ia Iepuri lă 

14X0 Jurnalul
TVR. Sport. 

1430 Teleshopping 
1500 Tribuna partidelor 

lamentare
1530 România politică 
16.00 Nu suntem îngerii (IV)

Q (comedie, Italia, 1996) 
1740 Viața cu Bonnie 
18:10 Interes general 
1900 JumaU TVR. Sport.

Meteo

par-

7X0 Știrile ProTv Ce se- 
ntâmplă, doctore 7

9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C.
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 

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

1030 Doctorul de suflete 

1145 Numai undri să nu All 
13X0 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
1345 Oglinda (dramă, Ro

gi mania, 1993) Cu: Ion 

Siminie, Sergiu Nicola- 
escu, Gheorghe Dinică, 
Stefan Radof, Ștefan 
lordache, George Cons
tantin, Dorel Vlșan.

16X0 Tânăr șl neliniștit. Cu: 

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott

17X0 Știrile ProTv.

Vremea 
1745 Teo Cu teo Trandafir 
19X0 Știrile ProTv. Sport

Vremea

Soluția integramel din numă
rul precedent:
C - S - MEI - RAFlTA - NS
- NOROCOȘI - TEREN - VOT
- PUT - VARA - HAM - COZI
- A - BARA - TG - TB - TALC 
-nR - ULEI - APA - GRÂU - 
SPIN - UN - SPICE - PI - SO
- ARAT - SNOPI - ALAI

Dispecerat apS rece 227087

OJ.P.C. HO 214071

.
!3ls»ceM gaz ' 227091

Irfitomia^ll EFR 21272E

Araitalar^B 9BK

Ftapfeti, 981

Jandarmerie 9S®,.

Polltie , 9®5 .

W se reproșa» că sunteți prea posesiv? i

____ ____________
Vă' simțiți obosit, chiar epuizat Nu luaU deafaT 
Importante, mai eies Wt activități eu efort «ro- 
sPblt. LimWvă ta activități de rutină! 7

ANTENA 1
♦ 
4 
I
« 
I

ACASĂ

2ftQ0 Stofe de ..5 stele 
2W0 CSI - Investigații. Cu:- 

Geanina Corondan și 
Cosmin Cemat

22X0 De vorbă cu Moș Gori- 

ot Interviu cu C. Az

navour
23X0 Jurnalul TVR. Spori. 

Meteo
2330 Underground (comedie 

«3 neagră, coprod., 1995) 

Cu: Miki Manojlovic, 
Lazar Ristovski, Miijana 
Jokovic, Slavko 5timac, 
Emst Stotzner. 
Câștigător al premiului 
Palme d'Or. la festivalul 
din anul 1995 de la 

Cannes, Underground 
avea să reconfirme 
statutul de ultim mare 

Eric al celei de-a șaptea 
arie al lui Emir Kusturi

ca.
230 C a minute de cultură 

240Fsfcty
330 JumaMTVR Sport

20:15 Misiune pentru 
Hpreșecfcte 2 (acțiune, 

SUA, 2000) Cu: Chuck 
Norris, Dylan Neal, Jen
nifer Tung, Ralph 
Waite, Stuart Whitman. 

22:15 Casino (dramă, SUA, 
01995) Cu: Robert De 

Niro, Joe Pesd, Sharon 

Stone, James Woods, 
.Don Rickie. Subiectul 
acestui film poate fi 
rezumat la următoarele 

două cuvinte: crimă și 
pedeapsă. In ansam

blu, "Casino* este 

cronica a trei personaje 
: "Ace* Rothstein 

(Robert De Niro), im 
a< ări maestru al 
pariurilor, Nicky San
toro (Joe Peso), om 
important al Mafiei și 

. bun prieten cu Ace
130 Mfeitme pentiu 

Q președhte I (r) 
3X0 Știrile ProTv

630 In guta presei

7X0 Obetvator. Cu: Sanda 

Nicola
8X0 Canalul 

de știri 
lOXOhgin pretai 

1030 Benny

0*
11 DO Concurs interactiv 
12X0 Sue Thomas
13X0 Observator. Cu: Simona 

Gheotghe
13:45 Comedie animalelor
14.15 Lucy (comedie, SUA 

Td 2003)
16.-00 Observator
1645 9595 -Te învață ce să 

fad
1745 Vtam-A trăi cu pad- 

0it* (Italia. 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saharini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1853 Spart Meteo
19X0 Observator. Sport Me- ■ 

teo. Cu: Alessandra Sto- i 
icescu și Lucian Mân
druță

I
4
<

I

I

530 POMtștM 

luare)
6X0 Pădurea bistemată 

0 (reluare)
&15 Șocolată cu pipe (re- 

0 luare)
9115 Ritoi (reluare) 

10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 Extiwagerto Anaste-

Qrik (reluare) 
1230 Pata, cărirte UMi.

Ei Cu: Aracely Arambula 

1430 PHca sătafld 

15-45 Pădurea btastemată.
0Cu: Edith Gonzălez, 

Gabriel Soto, Adamari 
lâpez, Jaime Cărnii, 
Ludwika Paleta, Maya 
Mishalska, Maria Sortă 

1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 

Vizfru 
17:55 Wanaa de tata 

18X0 Gitonas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 

de la Reguera, Cados 
Torres Tomjja, Arturo 

Rios

?

TELE 7 DEVA

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator.

i. 
I

730 Desene animate 
8X0 Teleshopping 

830 Revista 
9X0Rebefi
950 Tonometul DP 2. Emi

siune de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
Invitați In platou, dedi
cații și mesaje In direct 

, prtnSMS
1020 Tenie Openul AusbaM 

A doua semifinală mas
culină

13X0 Magazinul studkxrlcr 

teritoriale: TVR Craiova 
1330 Teleshopping 

14.00 Desene animați Simba 
0 Junior merge ia New

Yorg
1430 Desene animate 
15X0 kpraună te Europa 

16X0 Lecția de prMt 
1630 Gnd minute de culturii 
1645 Jurnalul TVR. Sport 
17X0 Rebeli 
1755 Euro Dispecer
18.-00 Jurnalul Euronews pen- 

traRomârta
18:15 Ond minute de cultui 

1830 Auto cUj
19:00 Maria Bonita

}
5

i

7X0 Teleshopping
730 Viteză maximă 
755 Sport cu Florentina 
830 Sunset Baah 

930 Dragoste și putere 
10X0 Kenșky Show 

1055 Cfip Ari 
1100 Monica Prezintă Mono- 

ca Puiu 
12:00 Sport dfeiă șl 

[vedelfi 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 

1325 Roseanne 
1351 eleshopping 
1425 Sunsd each Cu: Peter 

0 Barton, Ashley Hamil
ton, Lesley-Anne Down, 
Susan Ward 

1520 Focus. Sport. Meteo 
1525 Dragoste *1 putere. 
ISSUE a darts 
1630 Flfică, steluță de cine

ma 
16:50 taisky Show 

18X0 Focus. Spori. Meteo.
Cu: Cristina Jopescu 

19X0 Monica. Prezintă Moni
ca Puiu. Ito talk-show 

care va prezenta situații 
confllctuale

20D0 Ironia sorții (dramă, 
QSUA, 1999) Cu: Harrison 

Ford, Kristin Scott 
Thomas, Susanna 

• Thompson, Peter Coy
ote. Dutch Van Den 

Broeck (Harrison Ford) 
și Kay Chandler (Kristin 

Scott Thomas) au foarte 
.puține lucruri to comun.

2230 Etajul 13 (thriller, SUA, 

ral999) Cu: Craig Bieiko, 
Annin Mueller-Stahl, 
Gretchen Mol. The Thir
teenth Floor este un 
thriller SF despre im

pactul deosebit pe care 
ealitat virtuală II 

poate avea asupra 
vieților noastre. Douglas 
Hall (Craig Bierko) se 
trezește totr-o dimineață 
din 1937 și descoperă 
to casa sa o cămașă

I 
I

t

I

m Numai httea. Cu: Co- 
’ rina Dănilă, Alexandro 

PapadopoL Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu, 
lurie Darie

21X9 Ciocolată cu piper 

22X0 Ciocolată cu piper. Cu: 
ElMurilo Benldo, Mari

ana Ximenes, Marcello 
Novaes, Osmar Prado, 

. Lilia Cabral, Priscila 

Fantin
23890 Extravaganta Anasta- 

Elrta. Cu: Norkis Batista, 
Juan Pablo Raba, Kiara,

■ Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, .ui Marin,

; Luciano D*Alessandro,
■ Crisol Carabal, Gustavo 

S- Hodriguez, Mayra Ale-

Ooigend nop(iL Cu: Ce- 

Eflaar Evora, Angelica 

Rivers Jorge Salinas, 
, . qanc inos. Patri- 

. Cia Navidad. Artiana

2M0 Dragul de Raymond
BRay Baron, un jurnalist 

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

2030 In țara faraonfcr
O înainte de prima dinas

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

două ținuturi este, con
form istorie egiptene 

Mon€S
21X0 Patinaj artistic C.E. de 

Ola Torino. Proba de 

dans
2330 Alternativ TV

125 Familia prtfedă (come-

Udie, Australia, 1987) 
Baschet NBA Utah-

9R tgNoShow-talk

■ de divertisment 
21X0Ce vor fetele Cu: An

dreea Raicu 

23i9O Bumerangul (comedie 
«romantică, SUA 1992) 

Cu: Eddie Murphy, 
Robin Givens, Halle 
Berry, David Alan Grier. 
Marcus est mgajt si

i

Med din NBA 

une directă
Euronews pm-

unel companii de pub
licitate. Viața profesion

ală plină de succes este 

completată de o viață 

personală cel puțin ia 
fel de activă, cuceririle 

sale fiind dese și lipsite 

de interes și stabilitate. 
Toate lucrurile merg 
bine până când în
tâlnește o femeie in- 

. tebgentă. stilată, cu o 
cariera demnă de invidi-

800 Jaf la Harvard (Come
ta die, SUA 2002) 

: 925 Legenda U Zu

O (Acțiune, Hong Kong / 
China, 2001)

! 10:50 Pfetejl șl oopii (Come- 

0 die, SUA 1999) 
1240 StodkalSte (Comedie,

«Canada, 2003) 
14:15 Furie și ratkme (Dramă, 

0 Canada, 2003) Cu: Leila 
Johnson, John Pyperfer- 
guson, Christopher Gau
tier 

16X0 Grădteița lui TMoi' 
(3 (Comedie, SUA 2003) 

1735 Joey Episodul 4 - Joey 
0și dubul de carte 

18X0 Jaf la Hamad (Come-
Hdie, SUA 2002) 

1930 Ctamfa dnemto «toana 
20X0 Tafcmanul viselor

«{Thriller, SUA 2003) Cu: 

Morgan Freeman 
22:15 Pejumăta^-rtort 

«(Acțiune, SUA. W 

Cu: Steven Seagal 
23:55 Orașul zeilor (Dramă, 

H coproducție, 2002) 
2X5 Totul despre sec 

0 Episodul 91: Războiul 
Rece Cu: Sarah Jessica 
Parker, Kim Cattrail, 

240 Confesknlleunul 

«agent de partial 
(Dramă, SUA 2002)

I 
I

i

i

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de joi

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedore- 

ană
21 DO Publicitate
21.05 Week-end TELE 7

HALLMARK
13.15 Un dar dh dragoste 

(dramă, SUA, 1999)
15X0 Povestea Nanei Trunp 

(dramă, copnxL 1996) 
. 1645 Frankie și Jtaai lcome 

de, anoL 2000)
1830 Merite 00 (aventuri, co- 

ptod, 1998)
20.15 Teritoriu intens in 

căutarea dr. LMngttone 
(aventuri, SUA, 1997)

l

I
OI)

1230 Reluare Patina) Artistic < 
‘ Campionatele Europate 1325 (

i

i

DISCOVERY

Live Patinaj Artistic Campiona
tele Europene, fa Torino 1400 

Live Bob: Cițj da i, la St 
Moritz, Elveția reminin, manșa 

a doua 15X0 Live Fatinaj Arfc- 
tic Campionatele Eurooene. la 
Torino, hala Concursul feminin, 

programul scurt 18600 Rezumat 
Tenis; Openul Australiei, la Mel
bourne 1830 Reluare Bob: Cu
pa Mondiala, la St Moritz, El
veția Feminin, manșa a doua 

19X0 Reportaje Fotbal: Top 24 

1930 Live Patinaj Artistic: 
Campionatele Europene, la 

, TreMi falita Conand de dare 

i hb» nxer

12X0 Sobaanii si Nigel Ma

ven
13.00 Poveștile celor care 

nu mai sunt
14.00 Mumiile cim Roma 
15X0 Jigatoni și Nigel Mar 

veri
16X0 Apocalips* ale anti

chități
17X0 Istorii neetaddate, Cine 

a uds-o - Mi /ni
18X0 Aventui la pescuit cu 

Rex Hunter, ritcmle 
nordice/ Bibanuluriaș

1830 Clubul depesdiit Buena 

Vista
1950 Mașini extreme. Acci

dent de mașină
2000 Vânătorii de mituri, 

Străvechea Rază a 

MatăSamcsul curățat
> 2104 ComMtoma fiarelor.

t

i 
t
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H înc@ptrtul anului 2005 plasează mu
nicipiul Orăștie pe primul loc îh topul' 
șomerilor cu 3223 de persoane aflate în

✓ evidențele AJOFM Hunedoara. Pe locul 
hridoi se situează Hațeg, cu 2971 șomeri,
V urmat de municipiul Hunedoara, cu 297.1 

șomeri. La „coada” listei se află Ani- 
noasa, cu 338 șomeri. (I.J.)

E3 Plafonul de impozitare a pensiilor a 
fost modificat în 2005. Astfel, venitul Im
pozabil lunar din pensii se stabilește prin 
scăderea unei sume neimpozabile de 
9.000.000 lei din pensie. Impozitul se. 
calculează prin aplicarea cotei de im
punere de 16% asupra venitului impo
zabil rezultat. (C.P.)

anca Mondială salvează Colonia
Școala Generală Nr. 2 Petroșani poate beneficia de fondurile băncii

Praeetecțle pentru Qatar
București (I.J.) - Potrivit OMFM, se or

ganizează Intre 1 și 4 februarie, la Bu
curești, preselecție pentru domeniul 
petrolier și petrochimic în Qatar. Ea pre- 
selecție pot participa numai persoanele 
cunoscătoare de limbă engleză, nivel bun 
și foarte bun, care au diplomă de calificare 
în domeniile analist supraveghetor certi
ficat național mai înalt sau diplomă, cu 
minimum 15 ani de experiență; maistru de 
analizori de procese - instruire postliceală 
de minimum 2 ani, cu experiență în sis
teme tehnice și analizoare de procese; 
maistru de sisteme de foc și gaz - mini
mum 2 ani instruire postliceală formală 
într-o disciplină tehnică de vânzare a sis
temelor de foc și gaz și 10 ani de expe
riență; tehnician analist - diplomă sau cer
tificat tehnologic de la o instituție re
cunoscută și minimum 5 ani de experiență; 
tehnician de gaz și foc - diplomă/certffî- 
cat tehnologic de la o instituție recunos
cută și minimum 5 ani de experiență; 
tehnician de măsurători - diplomă/certi- 
ficat tehnologic de la o instituție recunos
cută și minimum 5 ani experiență.

INA JURCONE
EMAIL: lna.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Cartierul 
Colonie din Petroșani nu 
mai are nevoie de nici o 
prezentare. Este considerat 
cel mai sărac din Petroșani, 
iar autoritățile locale din 
toate timpurile n-au investit 
nici un leu in copiii care în
vață aici. /

Porci, capre, oi năvălind prin
curtea.., școlii, furturi cât desfășura nici orele de sport în

laen politici șl mari oameni de ataeari am 26 ae țări s-au m- 
I tâlnit la Oavos (Elveția) la Forumul Economic Mondial. Printre 

altele, un subiect este discrepanța gravă existentă între venL plătesc impozite reduse
Toate apartamentele din localitate sunt incluse în zona A

Dedarațla da impunere
Deva (G.P.) - Persoanele juridice mai au 

la dispoziție doar trei zile pentru a-și 
depune declarația de impunere la Servici
ul taxe și impozite locale al primăriilor 
in a căror rază își desfășoară activitatea, 
în baza acesteia se vor calcula impozitele 
și taxele locale pe care agentul economic 
le datorează pentru anul 2005. Este vorba 
despre impozitele pe clădiri, terenuri și mi
jloacele auto. Nedepunerea până la ter
menul prevăzut inițial, respectiv 31 ia
nuarie, atrage sancțiuni. Amenzile variază 
între cinci și 100 milioane de lei, conform 
prevederilor Codului fiscal.

Clara Pâs
E-MAIL: clara.pas@lnformmedia.ro

Brad- Locuitorii municipi
ului Brad beneficiază de re
ducerea cu 50 la sută a im
pozitelor locale.

Facilitatea este acordată în 
baza prevederilor legale conform 
cărora, în zonele declarate defa
vorizate, impozitele pe clădiri, 
terenuri și autoturisme se 
diminuează Ia jumătate.' Im
pozitele se pot plăti anual în pa
tru tranșe, până în data de 15 a 
lunilor martie, iunie, septembrie 
și noiembrie. Totodată, con
silierii locali brădeni au decis că 
persoanele fizice, care-și achită 
anticipat, până la 15 martie, im
pozitele locale, beneficiază și de 

cuprinde din gardul școlii și din 
combustibilul pentru încălzire 
nu mai miră pe nimeni când 
este vorba de Cartierul Colonie. 
Se ridică din umeri și... atât!

Celor 300 de copii care învață 
aici nu li s-a dat nici o șansă. 
Mai mult, potrivit Direcției pen
tru Sănătate Publică Hunedoara, 
școlii nu i s-a dat de ani mulți 
avizul sanitar de funcționare. 
Tot din lipsa gardului, cate a 
fost distrus In timp, nu se pot 

o bonificație de 10 la sută din 
suma datorată bugetului local. 
„Valoarea impozitului pe clădiri 
se stabilește în funcție de zona 
în care este amplasat imobilul, 
anul și materialele de con
strucție, suprafață, dotări. în 
municipiul Brad, spre exemplu, 
toate blocurile simt încadrate în 
zona A, în vreme ce pentru case 
se păstrează încadrările în toate 
cele patru zone, de la A la D”, 
spune Mariana Iliescu, șef Ser
viciu Taxe și Impozite Locale 
din Cadrul Primăriei Brad.

în altă ordine de idei, pri
marul Bradului, Florin Cazacu, 
spune că în acest an se așteaptă 
ca bugetul local să fie unul 
foarte sărac. „ Explicația este 
simplă. Pe de-o parte, impozitele 
plătite de populație sunt reduse 

curtea școlii. Din lipsa gardului, 
elevii nu fac altceva decât să ab
senteze de la cursuri, pentru că 
nimeni nu-i poate controla în 
aceste condiții. „S-a reușit re
alizarea unui proiect prin care 
se pot obține bani de la Banca 
Mondială. Primăria nu are atât 
de mulți bani pentru reabi
litarea școlii care are nevoie de 
o investiție serioasă. Câteva 
zeci de milioane de lei nu ajung. 
Dacă se vor obține acești bani, 
școala va beneficia de o insta

Bloc de locuințe din Brad.

pentru că suntem zonă defa
vorizată, în timp ce aplicarea 
cotei unice de impozitare a ve
niturilor de 16% va diminua și 
ea la rându-i încasările la buge
tul local, comparativ cu cele în
registrate anul trecut”, spune 
primarul Florin Cazacu. 

lație de încălzire performantă, 
care va elimina sobele de tera
cotă. Mobilierul va fi înlocuit cu 
unul de ultimă generație, iar in
cinta ar putea fi delimitată de 
un gard nou. Mâi trebuie doar 
un aviz favorabil din partea 
Băncii Mondiale”, precizează 
Carol Schreter, primarul mu
nicipiului Petroșani. Deocam
dată nu se cunoaște care va fi 
valoarea totală a investiției, dar 
se preconizează ca ea să fie re
alizată în acest an.

Permise de con
ducere valabile

București (C.P.) ■ Toate 
modelele de permise de con
ducere din cele 25 de state 
membre ale comunității vor 
fi schimbate începând din 
anul 2006, cu un model 
unic, valabil pe întreg 
cuprinsul UE. Potrivit 
Deutsche Welle, comisia 
pentru, circulație de la 
Bruxelles a decis ca toate 
formele de permise de con
ducere să fie schimbate în 
următorii 10 ani cu un 
model unic din plastic. Pen
tru români, decizia nu 
aduce schimbări esențiale. 
Până în momentul aderării 
la UE, actualele permise pot 
fi folosite în afara grani
țelor României timp de cel 
mult 12 luni consecutiv, 
după care posesorii trebuie 
ori să revină în țară, ori să 
susțină un examen de 
obținere a permisului de 
coiiducere în spațiul UE. 
Din momentul aderării, 
permisele românești vor de
veni Valabile oriunde în Eu
ropa, deținătorii lor ne- 
maifiind obligați să le tran
scrie sau să dea din nou 
examenul de conducere, așa 
cum se întâmplă acum.

mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
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0 Conducând un autoturism cu remorcă, 
ambele neînmatriculate, un șofer din De
va a avut mare ghinion pe DN 76, în lo
calitatea Șoimuș. Lui Eugen I., de 23 de 
ani, i s-a desprins remorca și, intrând pe 
contrasens, a lovit autoturismul condus 
regulamentar de loan M_, 39 de ani, din 
Brad. în urma impactului, Silvia B., 52 
de ani, din Brad, a fost grav rănită. De 
precizat că Eugen I. a părăsit locul acci
dentului, el fiind identificat ulterior. (V.N.)

ZVxa Bruxelies-Washigton în domeniul ne
gocierilor strategiilor fiscale lansează gu
vernul Tăriceanu într-o misiune imposibilă.

Mie nu-mi vine să 
cred că în România 

poate fi posibil acest lu
cru. Sunt destule per
soane care nu-1 agrează 
pe domnul președinte 
Băsescu, dar sper că nu 
se va ajunge la anga
jarea de mercenari 
străini care să-l elimine. 
Mariana Bâltean, 
Deva

Cred că aceste 
amenințări la adresa 

vieții lui Traian Băsescu 
sunt reale. Faptul că ia 
foarte des contact cu oa
menii poate constitui un 
bun prilej pentru rău 
făcători, de a-și duce 
planul criminal la în
deplinire.
TOMA MlHUț, 
Deva

Președintele Traian 
Băsescu este o per

soană foarte hotărâtă și 
toți cei care se simt 
vizați în lupta împotriva 
corupției sigur uneltesc 
ceva împotriva lui. Sper 
să nu se ajungă la con
cretizarea acestor 
amenințări.
Mama Mmuț, 
Deva

Nu sunt reale aceste 
amenințări. Este o 

găselniță a acoliților 
președintelui, care prin 
acest mod doresc să dis- 
tragă atenția populației 
față de adevăratele pro
bleme ale societății 
românești. Nu este nimic 
adevărat.
Gheorghe Sicoe,
Deva

Președintele vrea să 
scoată la iveală 

adevărul despre multe 
nereguli din România și 
acest lucru este deran
jant pentru cei pătați. 
Sper că SPP-ul își va 
face meseria și va apăra 
viața președintelui Tra
ian Băsescu.
Elena Apostol, 
Deva .

Denumire societate_______ _________ Localitate_________ Adresa___________________ Meserie_______________________________________ Nr.ioc
CRISTINA COMIMPEX SRL DEVA DecebalL

Politica economică a Executivului de la 
București, care combină idei liberale (in
troducerea cotei unice de impozitare de 
16%) și populiste (majorarea salariilor 
bugetarilor și recalcularea pensiilor), riscă 
să arunce bugetul în aer. Faptul că defici
tul va crește, nu mai este un secret. Nu se 
știe însă exact care va fi polița pe care o 
va plăti românul de rând. Alba-neagra ju
cată de guvern cu acționarii în privința 
nivelului de impozitare a dividendelor 
este numai vârful aisbergului. Majorarea 
accizelor, a TVA și a altor impozite indi
recte este cerută atât de UE cât și de FMI. 
Și va avea loc pe parcursul anului. în 
plus, în aprilie se va liberaliza contul de 
capital, adică străinii vor putea să vină să- 
și plaseze banii în conturi în România 
(spre bucuria speculanților gen Soros), în 
iulie leul trebuie să ia în greutate, în 
vreme ce inflația are obligația să rămână 
trasă prin inel. Dincolo de politichia in
ternă și de negocierile cu partenerii ex
terni, la firiele anului, guvernanții vor tre- 
bui să dovedească faptul, cel puțin din 
punct de vedere al rezultatelor econo
mice, că sunt „greu de ucis". Dacă nu,... 
ei sau noi vom pleca!

CRISTINA COMIMPEX SRL 

ASTRA BETTINGS SRL 

DANIELLE COMPANY SRL

BIS GLIGOR SRL

ADENUTZA SRL
CONFPREST

J’i-

DEVA

HAȚEG

DEVA

DEVA 
HAJEG

Dorobanții 
Al. Pescarilor
Uzinei

DecebalL
HUNEDOARA Mureg^^;

DEVA

MVA
HUNEDOARA

fi»A- •>

Rândunicii, 6 
Griviței, 11 
Victoriei, 19 
M.
Independenței, 7

'■onfecționer-asarnt^a^ ■ ■ 30 ( 1

agent comercial 1
agent de pază, cvitrol acces, ordine

barman 3
barman 2
barman 2
hamum -X’barman
barman 2
bobinator aparataj electric - < jMRHiMHI
bucătar 3

■ , *

ceaprazar-șepcar 19
confecționer-asambior articole din textile ...v. ta

confecționer-asamblor articole din textile 10

DUMIMARALEX SRL

Se naște un nou partid
Deva (V.N.) - După mai multe afirmații 

și declarații pur teoretice făcute în ulti
mul timp privind crearea Partidului Pop
ular din România, ieri la Deva s-au făcut 
primele demersuri practice în această di
recție. Ne referim la faptul că, în prezența 
președinților PNȚCD și URR Hunedoara, 
prin prezentarea unei „Declarații Co
mune”, s-au pus bazele fuziunii dintre cele 
două formațiuni politice.

Liderul țărăniștilor hunedoreni, Emil 
Danci, a spus cu acest prilej că „din punctul 
nostru de vedere ne bucurătâ să stăm la 
această masă împreună și sperăm ca în 
urma fuziunii să se nască un puternic pol 
creștin democrat”. La rându-i, Paul Cioba
nii, președintele URR, a precizat că la 
nivelul conducerilor celor două organizații 
nu există diferențe majore de opinie și 
abordare în privința modalităților concrete 
de realizare a noii formațiuni politice.

între altele, s-a menționat faptul că de
ja s-au schițat direcțiile de acțiune pen
tru realizarea efectivă a unificării creștin- 
democraților de la nivelul județului. întâl
nirile de până acum au avut drept scop 
principal găsirea căilor de colaborare pe 
plan local, discuțiile axându-se pe des
chiderea unei comunicări eficiente.

Nu are program <j> audiente.

.dwo.<xi

Cristian Vladu, prefect
- 11.00-14.00

Comisar Coste! Cozac, adjunctul
șefuMPottției Municipiului Hune
doara - 14.00-16.00

sf DWH Babeș. «Sune
tul șefului PoNUei Municipiului 
Petroșani - 10.00-12.00

Intensificare
Deva (V.N.) - în ultima pe

rioadă, prin structurile proprii 
de ordine publică, Comanda
mentul de Jandarmi Județean și- 
a intensificat acțiunile specifice 
de combaterea fenomenului in
fracțional și contravențional pe 
raza județului. Numai în ultima 
săptămână, în această direcție au 
fost organizate cinci acțiuni, la 
care au participat detașamentele 
de Jandarmi Mobil și de Ordine 
Publică Petroșani. Una dintre 
cele mai fructuoase acțiuni a 
vizat combaterea sustragerilor 
de fier vechi de pe platforma 
Siderurgica Ispat Hunedoara.

DEVA
Farmacia nr.l .Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ©-*211616, 224488.
Farmacia .Tacomî- HumanltasH”, str. ÂleeaTransil- 

vaniei, bl. 7. ©->211949.

HUNEDOARA

Farmacia .Energofarm”, non-stop, str. George Enescu, 

nr. 14. ©->717659. ___________ _______

Farmacia .Green Line”, non-stop, Bd. Republicii, nr. 8. 

©->748199._______________________________________ .

Farmacia .Amica”, str. George Enescu, nr. 7. 

©->713045.

ORĂȘTIE
Farmacia .Oros', sâmbătă, orele 8-20 duminică, 
orele 8 - 14. str. N. mur—nr 7 ©-> 94O97R

PETROȘANI
Farmacia .Piață”, non-stop, str.

Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia .Remedia”, sâmbătă șl du

minică, orele 9 - 13, str. Avram lan
cu, nr. 48. ©-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20_________
Cabinet medical Individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str, Inde

pendenței, 18A. ©-» 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chlș Matei, 
dr. Crăciunel Adlriel&Elena, Hune

doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 

0744-556016.__________________
Cabinet Chirurgie maxfk>facială, dr. 

Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării, nr. 5. ©-» 717886.

CeUneC dr. BMdsa CtonlR, Praștie,

LISEHUNEDOARA ?*

Shopping Center
Mari reduceri de prețuri
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elu a primit bani de la gimnaste
Antrenorul lotului olimpic s-a declarat însă jignit de acuzațiile de tratamente inumane

0 Jucătoarea echipei Oltchim Rîmnicu 
Vâlcea, Alina Braniște, va fi indisponibilă 
o lună, după ce a fost operată de menise 
în urma accidentării suferite în timpul 
partidei cu formația Cetate Deva, din ul
tima etapă a Ligii Naționale de handbal 
feminin. „Voi absenta o lună. Am avut 
meniscul rupt la piciorul stâng și de 
aceea am fost operată. Acum totul este 
bine”, a declarat handabalista la ieșirea 
din sala de operații. (C.M.)

București - Antrenorul Oc
tavian Belu a recunoscut, 
ieri, în fața instanței Tribu
nalului București, că a prim
it bani de la Oana Petro- 
vschi, precizând că suma i-a 
fost dată potrivit unei reguli 
neoficiale mondiale, practi
cată la competiții private, 
unde antrenorii nu primesc 
bani de la organizatori.

Hagi ajută Asia
București (C.M.) - Tehnicianul Gheor- 

ghe Hagi va antrena, alături de Christoph 
Daum și Vicente del Bosque, o selecțion
ată alcătuită din jucători străini care ac
tivează în Turcia, într-un meci cu o echipă 
de fotbaliști turci, organizat în scopul aju
torării sinistraților din Asia.

Din selecționata jucătorilor străini face 
parte și fundașul român al echipei Sam- 
sunspor, Giani Kiriță. Cealaltă echipă va 
fi antrenată de selecționerul turc Ersun 
Yanal.

Partida, organizată de Federația Turcă 
de Fotbal, se va disputa pe 2 februarie, pe 
stadionul „Inonu” din Istanbul.

Antrenorul Belu a explicat 
astfel instanței civile a Tri
bunalului București că a primit 
aproximativ trei mii de euro de 
la fosta gimnastă Oana Petrov
schi, dar că nu a forțat-o să facă 
acest lucru și nu a condiționat 
primirea acestei sume de 
prezența tinerei la competițiile 
sportive. „Recunosc că am prim
it sume de bani de la Oana 
Petrovschi, dar nu i-am cerut 
acest lucru în mod expres, nu 
am avut discuții pe această 
temă, iar procentul este aleator 
și reprezintă un gest de re
cunoștință a contribuției antre
norilor la performanțele spor
tivilor. Gestul nu este o regulă, 
este ocazional, fiind permis la 
competițiile private, foarte 
puține de altfel, unde antrenorii 
nu primesc sume de bani de la 
organizatori. Este o regulă în 
sportul de performanță mondi
ală”, a spus Octavian Belu, în 
cadrul interogatoriului la care 
a răspuns ieri, ca și antrenoarea 
Mariana Bitang.

OctavianMariana Bltang Belu

nilor grave pe care ea le-ar fi 
dobândit la coloana vertebrală.

Ocativan Belu a mai susținut 
că este dispus să-i dea banii 
înapoi gimnastei dacă se va con
sidera că el nu a avut nici un 
aport la pregătirea ei. Atât Belu, 
cât și Bitang au susținut în fata 
instanței de judecată că nu se 
ocupau de selecția din punct de

,?••••................ ..............................
Recunosc că am primit sume de 
bani de la Oana Petrovschi, dar 

nu i-am cerut acest lucru în 
mod expres. Banii reprezintă un 

gest de recunoștință a con
tribuției antrenorilor la perfor

manțele sportivilor 
Octavian Belu

Plțurca mizeaza doar 
pe titulari

București (C.M.) - Selecționerul națio
nalei de fotbal a României, Victor Pițurcă, 
a declarat că va încerca să aducă la lot 

doar jucători care evo
luează ca titulari la echi
pele lor de club. „Voi în
cerca să aduc la națională 
doar jucători care evo
luează titulari la echipele 
lor de club. Este important 

Victor Pițurcă ca jucătorii convocați să fie 
titulari. Este greu să aduci 

fotbaliști care nu joacă și să le ceri ran
dament maxim la echipa națională. Se pot 
face și excepții, mai ales la jucătorii de 
valoare, s-au făcut și înainte, spre exem
plu cu Mutu și era normal să fie adus, 
chiar dacă nu juca mereu. Oricum, nu e- 
xistă jucători titulari la echipa națională. 
Sunt și jucători pe care mă gândesc să-i 
chem chiar dacă nu sunt titulari, dar nu 
foarte mulți”, a spus Pițurcă. Victor 
Pițurcă a afirmat că în vederile sale pen
tru meciul amical cu Slovacia au fost 
mulți jucători, însă s-a orientat spre cei 
care evoluează constant la echipele lor de 
club.

„Dintre stranieri doar unul sau doi n- 
au jucat constant: Pancu, un fotbalist va
loros și leneși. Sigur, sunt și jucători care 
evoluează constant pe care nu i-am luat: 
Codrea, pe care deocamdată am hotărât să 
nu-1 chem, Pătrașcu, chiar și pe Laurențiu 
Roșu”, a spus Pițurcă.

Acuzații grave
Cei doi antrenori sunt acuzați 

de fosta gimnastă de rele trata
mente și de tratamente inumane, 
pe care ar fi fost nevoită să le 
suporte în timpul antrena
mentelor. Oana Petrovschi i-a 
chemat pe cei doi antrenori în 
judecată și le-a cerut aproxima
tiv 1,5 miliarde de lei, în soli
dar cu Federația Română de 
Gimnastică, sumă reprezentând 
daune morale în urma afecțiu-

........... ..........
vedere medical a gimnastelor, ci 
doar de selecția tehnică, în con
dițiile în care atribuțiile din 
punct de vedere medical reve
neau medicilor sportivi. Cei doi 
antrenori au afirmat că au luat 
cunoștință de afecțiunile Oanei 
abia după începerea procesului. 
De asemenea, antrenorii au afir
mat că fișele medicale ale spor
tivelor le erau cunoscute doar 
sub forma unor concluzii potri
vit cărora gimnasta era aptă sau 
inaptă pentru antrenamente.

Antrenorii au mai susținut că 
Oana a participat de bună voie 
la competițiile sportive de la 
Ploiești și din Olanda, în con
dițiile în care gimnasta i-a 
acuzat că au forțat-o să participe 
la concursurile acestea, deși ei 
ar fi știut că avea afecțiuni la 
coloană. Belu și Bitang au 
adăugat că nici unul dintre ei nu 
a amenințat-o pe sportivă că o 
vor da afară din lot și că o vor 
pune să plătească statului chel
tuielile pentru pregătire, dacă 
aceasta dorește să plece.
Au avut acceptul 
medicilor

în legătură cu acuzațiile că ar 
fi forțat-o pe gimnastă să se 
antreneze la paralele, deși aceas
ta avea piciorul în ghips și că ar 
fi obligat-o să poarte la piciorul 
sănătos niște săculeți cu nisip, 
antrenorii au explicat că aceas
ta este o procedură metodică 
mondială, folosită în situațiile de 
repaus segmentar. Cei doi au ex
plicat că situația de repaus seg
mentar viza protejarea mem
brelor care nu erau apte pentru 
a fi expuse antrenamentelor. 
Antrenorii au spus că Oana a 
fost de acord cu această practică, 
nu a spus niciodată că nu poate 
să lucreze și că, de altfel, nici un

medic nu ar fi interzis efectu
area antrenamentelor în aceste 
condiții.

Susținuți de fostele stele
Tot în cadrul ședinței de jude

cată de joi, Octavian Belu a de
clarat că se simte jignit de mo
dul în care Oana a făcut, în ce
rerea de chemare în judecată, 
trimiteri la legislația interna
țională privind tortura și trata
mentele inumane.

Cei doi antrenori au răspuns 
unui interogatoriu conținând 
peste 20 de întrebări. în cadrul 
ședinței de judecată, instanța a 
dispus, în baza unei adrese 
primite de la Institutul de Me
dicină Legală „Mina Minovici”, 
ca Oana să se prezintă la această 
instituție în vederea unei ex
pertize medico-legale.

Avocatul celor doi antrenori 
a mai depus, la instanță, o listă 
cu cinci persoane care doresc să 
intervină în proces în favoarea 
antrenorilor, respectiv Gina 
Gogean, Lavinia Miloșovici, Eu
genia Cemelea, Doru Lupescu și 
Alexandru Mogoș. în cadrul pro
cesului, Organizația pentru 
Apărarea Drepturilor Omului a 
înaintat o cerere de intervenție 
în favoarea antrenorilor Belu și 
Bitang.

Cetate și-a achiziționat „satelit”
Echipa patronată de Marian Muntean a preluat CSM Sibiu
ClPRIAN MARINUț

E MAIL: ciprian.marinut@informinedia.ro

Deva - Un meci amical cu 
divizionara A CSM Sibiu, 
disputat, miercuri în de
plasare, i-a adus patronului 
formației Cetate Deva, Mari
an Muntean, pe lângă victo
rie și un acord de colaborare 
cu echipa sibiană care a de
venit formație satelit a 
echipei devene.

După meciul de pregătire câș
tigat cu 36-29 de elevele antre
norului Marcel Șerban, Marian 
Muntean s-a înțeles cu directorul 
CSM Sibiu, Viorel Cintean, asu
pra preluării divizionarei A. Fi
nanțatorul echipei devene a a-

nunțat că va investi două mi
liarde de lei pentru susținerea 
noii echipe satelit, care are mari 
șanse de a promova în Liga 
Națională. „Este vorba de inves

tiții financiare, 
dar și de împru
muturi de jucă
toare, pentru că 
dorim să oferim 
sprijin total în ve
derea promovă
rii”, a declarat 
Muntean. Din re
turul Diviziei A, 
CSM Sibiu își va 

denumirea în Deva

Marian 

Muntean

schimba
Trans Sibiu, iar jucătoarele vor 
avea echipamente similare 
echipei Cetate Deva. în ciuda în
frângerii cu Oltchim, Marian

Muntean s-a declarat în conti
nuare optimist în privința 
șanselor echipei sale de a prinde 
un loc de cupă europeană. 
„Jucăm la victorie duminică la 
Baia Mare cu Șelmont și în toate 
partidele pe care le vom disputa 
de acum înainte. Avem un lot 
echilibrat și un antrenor pri
ceput, iar rezultate vor fi pe 
măsură”, preciza Muntean.

Directorul CSM Sibiu, Viorel 
Cintean, a declarat că este re
cunoscător patronului devean 
pentru că a salvat echipa. „în 
acest sezon, clubul are un buget 
de 1,6 miliarde de lei pentru toate 
cele zece secții. în ultimii doi ani 
nu am mai primit nici un ban de 
la autoritățile locale”, a spus Cin
tean.

Sponsor nou la 
CM 2006

Frankfurt (MF) - Fili
ala germană a firmei ame
ricane Aramark a obținut 
contractul privind vânzarea 
de produse alimentare și 
băuturi alcoolice pe cele 12 
stadioane unde vor avea loc 
meciurile din cadrul Cupei 
Mondiale de Fotbal din 
2006, a anunțat cotidianul 
„Wirtschaftswoche”, citat 
de AFP.

Valoarea contractului 
este de mai multe sute de 
milioane de euro. Firma 
Aramark Corporation asi
gură vânzarea de produse 
alimentare și băuturi al
coolice pe mai multe sta
dioane din întreaga lume.

Echipa de volei fete a Colegiului Teoretic „Traian" Deva a câștigat cu 2-0 ambele meciuri 
susținute, ieri, în grupa A a etapei municipale a Campionatului Național al Liceelor, iar echipa 
similară a CN Sportiv Deva a ocupat locul I în grupa B, tot cu două victorii. Ambele formații 
s-au calificat pentru etapa județeană a întrecerii. (Foto: ciprian Marinuț)
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0 Cupa da lamă rezervată echipelor ce 
evoluează în Campionatul Județean Ti
miș se va disputa săptămâna viitoare. 
34 de echipe vor participa în faza preli
minară a competiției care se va disputa 
la Timișoara și Sânnicolau Mare.(D.N.)

0Tenlsmanul Victor Hănescu, cap de i 
serie numărul 3, s-a calificat în turul 
doi al turneului challenger de la Heil
bronn {Germania), dotat cu premii în va
loare totală de 85.000 de euro, a anun
țat site-ul atptennis.com.(D.N.)

An marcat: Bergougnoux *44, Govou ’45 - Monter-

Chelsea vrea bani pentru Mutu
Pe fotbalistul român, concediat de gruparea londoneză, îl așteaptă vremuri grele

Londra (MF) - Gruparea 
Chelsea Londra vrea în con
tinuare o compensație finan
ciari dnpă ce i-a reziliat con
tractul atacantului Adrian 
Mutu, în ciuda faptului că 
jucătorul și-a retras apelul 
făcut la Federația Engleză 
(FA) pentru concediere ilegală.

' SenMnala aiâ|pta feminin
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Robinho la Real Madrid
Madrid (MF) - Jucătorul echipei FC San

tos, Robinho, va evolua la Real Madrid din 
sezonul viitor, el semnând un contract pen
tru cinci ani, informează cotidianul AS. Po
trivit sursei citate, reprezentanții jucăto
rului au ajuns, miercuri, la un acord cu 
oficialii grupării Real Madrid, suma de 
transfer fiind cuprinsă între 17 și 18 mili
oane de euro. „Felicitări Robinho, de acum 
înainte te poți considera jucătorul forma
ției Real Madrid”, i-a spus unul dintre im
presari atacantului brazilian. Până Ia fina
lul actualului sezon, Robinho va juca la FC 
Santos iar Real Madrid a introdus în con
tract o clauză medicală, potrivit căreia în 
cazul unei grave accidentări, condițiile 
contractuale vor fi revizuite.

,Mutu are vremuri grele, vii
torul său fiind în dubiu”, a titrat 
Daily Telegraph, notând că după 
ce a semnat contractul cu Juven
tus Torino nu a mai considerat 
necesar să continue apelul făcut 
la FA. Apelul atacantului Adrian 
Mutu trebuia judecat, joi. „Ori
cum, Chelsea încearcă să oblige 
FA să nu-i dea Federației Italie
ne dezlegarea jucătorului, deoa
rece oficialii clubului londonez 
.vor o compensație financiară du- 
'pă rezilierea contractului său”, 
a scris sursa citată. „Conform 
regulamentelor FA, dacă angaja- tractul, nu invers. Este un caz 
mentUl unui jucător s-a încheiat,

ei este liber sa semneze pentru 
un alt club. Chelsea vrea însă să 
recupereze o parte din cele 16 
milioane de lire sterline pe care 
le:i JParmei în. 3P03s .susți
nând că filând b Substanță inter
zisă, jucătorul și-a reziliat con-

în care este posibil ca Chelsea

bândă. „Aruncându-1 pe Mutu, 
Chelsea va fi văzută ca și cum 
ar vrea și ar mânca apoipră® 
tura altora așteptând și bani ne 
deasupra”, a scris sursa citau 
Adrian Mutu și-a retras apelîă 
făcut la FA pentru concediere 
ilegală, gruparea Chelsea Londră 
reziliindu-i contractul după ©B 
a fost depistat pozitiv la un con- 
trol antidoping, în urma căruȘ 
FA l-a suspendat pe o perioadă < 
de șapte luni. Agenția Goal im f 
formează că după ce și-a retras 
memoriul, Mutu este liber să-și 
continue cariera la Juventus^ 
„Oricum, FA nu poate elibera 
certificatul internațional de 
transfer Federației Italiene până 
Ia soluționarea definitivă a ca
zului”, a scris GoaLcom, în timp 
ce ziarul The Sun a notat că FA

oa ajixiiga ia uiuiuioi, uata
fotbalistul preferă ca problema 
să se rezolve «în casă»”, a mai 
precizat cotidianul britanic. Con- 
ft p) acestuia.. Asoeffifcfeiiii ,
Liștilor Profesionisti^SH^^M^^SJ^ir^BBS^a jtteătoftlFu ur- 
(PFA) consideră că dacă FA apli- meze programul de rtalbilltare 
că regulamentele, protestul clu- 1 “
bului Chelsea nu are sorți de iz-

Reguli neclare și discriminatorii? 
Regulamentul FIFA privind impresarii nu încalcă normele UE 

Geneva (MF) ■ leg" i- 
tul FIFA privind activitatea 
impresarilor nu contravine 
normelor europene de con
curență, a stabilit Tribuna
lul de primă instanță din ca
drul Curții Europene de Jus
tiție, informează AFP.

Această decizie a fost luată In 
urma sesizării făcute de impre
sarul francez Laurent Piau, care 
a apelat la justiție pentru a con
testa decizia Comisiei Europene 
de a-i respinge plângerea depusă 
împotriva obligativității impuse 
de regulamentul FIFA pentru ca 
agenții de jucători să aibă licen-

ță. Piau a apreciat că regulile 
FIFA sunt „excesive, neclare, 
discriminatorii și încalcă nor
mele europene privind concuren
ta”. Tribunalul a decis că nor
mele FIFA sunt justificate. „Ne
voia ca activitatea agenților să 
fie dominată de profesionalism 
și moralitate, pentru a veni în 
apărarea jucătorilor a căror ca
rieră este scurtă (...), faptul că 
introducerea sistemului de li
cențe nu elimină concurența și 
lipsa unor sindicate ale agenților 
de jucători sunt circumstanțe 
care justifică decizia FIFA de a 
introduce astfel de norme”, se

menționează în decizia tribuna
lului. Potrivit regulamentelor 
FIFA, pentru a exercita profesia 
de agent de jucător este nevoie 
de o licență eliberată de asocia
ția națională competentă iar 
candidatul trebuie să fie testat 
printr-un examen sub formă de 
grilă. De asemenea, relațiile din
tre impresar și jucător trebuie 
să facă obiectul unui contract 
scris cu o durată de maximum 
doi ani, cu posibilitate de pre
lungire, care trebuie să stipuleze 
remunerația agentului, calculată 
în funcție de salariul de bază 
brut al jucătorului.

până să i se dea .dreptnFstf  evo
lueze în Italia. " .
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Mido la Londra
Roma (MF) - Atacantul 

egiptean Ahmed Hossam, 
„Mido”, a fost împrumutat 
de clubul AS Ronukformației 
Tottenham Hotspur pentru / 
18 luni, a anunțat gruparea 
engleză pe site-ul său oficial, 
www.spurs.co.uk, informea- 1 
ză AFP. Jucătorul urmează 
să efectueze vizita medicală 
în următoarele zile.

Mido, sosit la AS Roma în 
sezonul trecut de la Olym- I 
pique Marseille, nu a reușit 
să se impună la formația la ca- i 
re activează și Cristian Chi- 
vu. La Roma îi avea drept 
contracandidat pe Montella, ; 
Totti și Cassano. !

Meci amânat
Soria (MF) - Partida dintre 

echipele Numancia și Atletico 
Madrid, care ar fi trebuit să se 
dispute, miercuri, în prima man
șă a sferturilor de finală ale Cu
pei Spaniei, a fost amânată cu o 
săptămână, din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile și a 
zăpezii, informează cotidianul 
As, în ediția sa electronică. Ar
bitrul întâlnirii, Arturo Dauden 
Ibanez, a luat această decizie de

comun acord cu oficialii celor 
două cluburi, terenul de pe sta
dionul „Los Pajaritos”, din So
ria, fiind impracticabil.

„Suprafața de joc este complet 
acoperită cu un strat de zăpadă 
de aproximativ 8 cm, la nivelul 
ierbii terenul fiind înghețat. Te
renul este impracticabil iar 
eventuala disputare a partidei ar 
reprezenta un risc pentru inte
gritatea fizică a jucătorilor”, se 
arată în raportul întocmit de bri
gada de arbitri.

Omagiu adus lui Toni Alexe
Constanța (MF) - Directorul 

sportiv al BC Farul, Gheorghe 
Jaraea, a declarat că la primul 
meci din retur jucătorii constăn- 
țeni vor purta tricouri albe cu 
numărul 9, pe care va fi impri
mată fotografia Hfi Toni Alexe, 
pentru a-1 omagia pe fostul bas
chetbalist. BC Farul Constanța 
va întâlni mâine în deplasare, 
formația CSU Asesoft Ploiești, 
ultima la care a evoluat Alexe, 
ta etapa a XH-a a Diviziei A la 
baschet masculin, crima a retu-

Alexe, survenit, vineri, într-un 
accident rutier. La inițiativa BC 
Farul, în memoria fostului căpi
tan al echipei naționale a Româ
niei se va înființa, la Constanța, 
orașul său natal, Cupa Toni Ale
xe, la care vor participa echipe 
din întregul județ.

De asemenea, la meciul din 
etapa a XHI-a a Diviziei A, pe ca
re formația Farul Constanța îl 
va susține, pe teren propriu, în 
fața echipei BCMUS Argeș Pi
tești vor fi tipărite programe,

Ionel Dănciulescu 
vrea bani mulți

București (MF) - Atacantul di- 
namovist Ionel Dănciulescu a 
declarat că, dintre ofertele pri
mite din Coreea de Sud și China, 
ar accepta doar una foarte sună 
din punct de vedere f lanciar, 
informează site-ul oficial al FC 
Dinamo. „Aș accepta o ofertă nu
mai dacă este avantajoasă din 
punct de vedere financiar* dar 
deocamdată sunt la Dinamo și 
mă pregătesc cu echipa”, a spus 
Dănciulescu. „Este foarte greu de 
ajuns în Vest. Rezultatele echi
pei naționale, realizările echipe
lor de club în cupele europene 
ne-au îndepărtat de campiona
tele puternice ale Europei și este 
destul de dificil să ajungi în Italia,. 
Franța sau Anglia In cdhdiții 
avantajoase”, a comentațâtacan- 
tul lui FC Dinamo, tn dele din 
urmă, Ionel Dănciulescu! ■ ales 
să evolueze la campioana'Chinei, 
Shenzhen Jianlibao, deși â mai 
avut o ofertă de transfe și de la 
formația coreeană FC Seul. 
Impresarul Gică Popescu a de
clarat că transferul nu este tacărtdui. taSțfal te luase In conside- fondurile obținute din vânzarea

rare varianta tt™*™ acestei acestora urmând să-i fia donate perfectat; 4atr JusătOrtri^pleacă

http://www.spurs.co.uk
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Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

Coaliția de guvernare 
va avea un protocol 
Documentul va fî semnat în aceste zile

0 Executivul a aprobat, ieri, majorarea 
soldelor pentru personalul militar din 
instiȘirflle publice de apărare națională, 
ordine publică și siguranță națională. în 

' urma acestei decizii, soldele personalului 
j militar sew ridica la 1.658.222 lei, de

la 1 "ianuarie 2005, și la 1.728.000, 
da la 1 octombrie 2005. (D.l.)

• 3 premii x
1.000.000 lei

1 .ZVi de Tunsr

Până ieri seară, documentul 
era finalizat In proporție de 90 
la sută. Printre disensiuni se 
numără și faptul referitor la 
sprijinul PUR și UDMR în 
consiliile locale și județene. 
După scrutinul local, cele două 
partide au format majorități cu 
PSD, in mai multe județe, ceea 
ce nu e cazul Hunedoarei. în 
prezent, liderii Alianței le-au 
cerut reprezentanților celor două 
partide să se alăture PNL-PD, în 
vederea formării unor noi. 
fhâjdrități. r , t

Umaniștii și UDMR nu sunt 
insă de acord in totalitate cu 
această prevedere, deoarece 
reprezentanții din teritoriu ai 
celor două partide au înțelegeri 
locale cu PSD.

Potrivit protocolului coaliției 
de guvernământ, se va forma un 
for decizional la nivel de 
Guvern, din care vor face parte 
premierul și cei trei 
vicepremieri.

De asemenea se va crea și 
Consiliul Național de Arbitraj, 
după modelul organismului 
similar' din cadrul Alianței D.A., 
care va soluționa eventualele 
conflicte de la nivel local sau 
central.

La nivel politic, va exista un 
Consiliu Național al Coaliției, 
format din câte doi reprezentanți 
ai conducerii fiecăruia din cete 
patru partide, iar deasupra 
acestuia va funcționa 
Copreședinția Coalțlei, din care 
fac parte doar cei patru 
președinți.

Acest organism are cele mai 
mari puteri.- Astfel, cei patru se 
întrunesc ori de câte ori este 
nevoie sau la cererea unuia 
dintre ei. La nivel județean se 
vor forma organisme de 
conducere în care vor fi incluși 
președinții de filiale de la cele 
patru partide.

I ontan “Kogaion’ 
pva participa, în curst 
âdunii februarie, la acții 
J&ea intitulată “Lira Trai 

' eău 2005” ce va avea loc i 
Wheile Feneșului - Trai 
•jcăjl. (galo: ««miel I.tMU

TALON DE CONCURS - 28 Ianuarie 2004
Nume ..... . ...........................................
Prenume................... ............................................
Adresă ...... ..  . ................. ........... ......................
Telefon ....... .................................. .. ......................

ex-parlamentară
București (D.I.) - Guvernul a eliminat 

principiul imunității foștilor membri ai 
Guvernului pentru activitățile exercitate 
în timpul mandatului. Măsura a fost 
decisă prin modificarea articolului 24, 
alineatul 2 din Legea privind răspunderea 
ministerială. Acesta stipulează, în noua 

urnă, că prevederile acestei legi privind 
procedura specială pentru declanșarea 
investigațiilor de natură penală, nu se 
apliaă foștilor membri ai Guvernului, în 
nici o situație.

0 tari a fos® numit n funcția de secretar 
de stat pentru Swăiământ superior, în 
cadrul W* % Educației și 
Cercetării, Dumitru Miron, profesor la 
Academia de Studii Economice, care a 
fost până iefî, profesor titular la 
disciplined comerț internațional, politici 
comerciale și economia Uniunii 
Europene. (D.l.)

\ 0 Guvernul va organiza, lunar, câte o 
reuniune în care vm ti discutate rnășuri 

' de debirocratizare și descentralizare a 
administrației, a declarat ieri p^mierul 
Călin Popescu Tăriceanu. El a apreciat 
că această decizie va conduce la 
creșterea gradului de eficiență a 
administrației publice. (Dili)
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UNIUNEA
EUROPEANA
Program finanțat I ISȘSf1 

prin PHARE

GUVERNUL 
ROMÂNIEI
Ministerul Integrării 
Europene

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT

SC INFOMIN SA Deva
Organizează la DEVA:

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor informației, 

proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 

2002 Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor 

Umane, pentru:

• personal angajat în IMM-uri;

• personal angajat în întreprinderile de stat aflate în 

proces de restructurare.

Proiectul permite accesul gratuit, egal și nediscriminatorlu 

al ădulților care au ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim 

liceală, pentru care sunt oferite oportunități egale.

înscrierile pentru participarea la curs au început cu data de 

26 ianuarie 2005, la sediul SC INFOMIN SA DEVA din:

DEVA: STR.22 DECEMBRIE, NR.37A, 

TELEFOANE: 213915, 214718.

SC MACON SA Deva
angajează:

S>2 INGINERI CONSTRUCTORI 
la secția de prefabricate

Cerințe:

- absolvent al Facultății de construcții;
- experiență în activități similare minimum 2 ani;
- cunoștințe utilizare calculator;
- cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Avantaje:

- pachet salarial motivant;
- posibilități de dezvoltare personală și promovare.

Scrisorile de intenție și CV-urile se pot depune la sediul SC 
Macon SA Deva, personal, prin fax 0254/226060 sau prin e- 
mail ofllce(a>,macon.ro, până la data de 04.02.2005.
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate până la 
data de 05.02.2005.

ANl/NJ prjm£rja orașului Simeria
Scoate la VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ 

terenul situat în Simeria ■ Veche, identificat prin C.F. 
184/a, Simeria - Veche, nr.topo 366/1,366/2/1,366/2/2, 
366/2/3, 366/2/4,366/2/5, 366/2/6, în suprafață totală 
de 1 ha, aflat în proprietatea privată a orașului Simeria.

Prețul de pornire a vânzării este de 3,6 euro/mp 
pentru suprafața totală. țoccc

Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului SÎmeria, în data de 
09.02.2005, ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului 
Simeria, str. Avram lancu, nr.23, la Comp. Administrare Patrimoniu.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta săptămânal.

Subscrisa SC Heral
Consulting SRL

cu sediul în Orăștie, str. N.Bălcescu, nr.42, județul Hunedoara, 
desemnată administrator judiciar al SC HAȚEGANA S.A. HAȚEG, 
cu sediul în Hațeg, Str.Progresului, nr.29, județul Hunedoara, înre
gistrată la O.R.C. sub nr. J 20/87/1991, CUI: R 2143201, prin 
Sentința nr. 7/CA/2005, pronunțată de Tribunalul Hunedoara în 
dosarul nr. 7787/2004, anunță termenele pentru:

1. Depunerea declarațiilor de creanță, până la 04.03.2005.
2. Afișarea tabelului preliminar al creanțelor: 14.03.2005.
3. Afișarea tabelului definitiv al creanțelor: 28.03.2005.
4. Prima ședință a Adunării Creditorilor va avea loc în data 
de 05.04.2005, ora 12, la sediul Tribunalului Hunedoara.

PUBLICITATE
k-ULU

LXEEK"

PRIMĂRIA
HĂRĂU

Organizează SELECȚIE DE 
OFERTE pentru introdu
cerea televiziunii prin 
cablu în comună în data 
de 10.02. 2005, ora 12, la 
sediu.
Caietul de sarcini se gă
sește la Biroul Urbanism al 
Primăriei, zilnic.

•erv*e '

9BI1 ♦ L

il plătești pejumătate!

OFERTA CONNEX
• 50* reauara ia âBuîîăment un ân intreg

• 100% reducere la abonamentul eXtraopbunii 20 SMS in 
primele 2 luni <ie contract

Ofertă valabilă pană la 31 ianuarie 2005
rltiTV» -. JY-r jwT’r.i ri^^t • Jwi Senter» >ĂrniU

DEVA 2 - Ulpia Shopping Cente. 1, %l: 235 025: DEVA 3 - R-ta Victoriei, nr. 3 .Expert 
SwtfeQ. Tel: 230.398: HUNEDOARA! - Btf MM. nr.« bis. Tel: 710404: GltAȘTIE - Str. 
Armatei nr 4,C:omptaPalia.p««er.sa’241 M

OEALtR

www.quasar.ro CONNEX

se om w***
dealer

produce și comercializează:
- tâmplârie PVC import Germania 

cu geam termopan.
- jaluzele verticale

■ uși garaj din aluminiu cu teleco
mandă

- rolele exterioare PVC și aluminiu

Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 4, parter 
(vizavi de Liceul Auto)

TeL 0254/224211, 
0744-601426,0744-601436.

CUVÂNTUL SC CUVÂNTUL LBER SĂ DEVR
"LlBar UTILAJE TIPOGRAFICE

♦Mașină rotativă pentru tipărit
V ziare (2 culori) - rotagazetă
| ♦Turn de împachetare

Âj «Mașină de tipar plană (tip Aurelia)
g ♦ghilotină
p Infomații la sediul SG GUVÂNTIK LIBER SA, Str.

1 22 Decembrie, nr.37A, sau la telefoanele:
2S.275, D254fM2.lL®!, mobil 0T22/RB2.044. '

Persoană rie contact Cornel Poenar.

OFERTĂ LOCURI DE MUNCĂ
SC HIDROCONSTRUCȚIA SA Sucursala R.M.

Retezat angajează 20 de muncitori calificați în meseriile 
de electromecanic și/sau lăcătuș mecanic, cu vârste de 

până la 35 de am, pentru Șantier 1 Baraj - Gura Apei.
/ salarizarea se face la rețeaua mine subteran, în funcție de 

,. .. pregătirea profesională și aptitudini;
Condiții ✓ se acordă: spor de condiții grele 15%, spor de vechime 
de muncă l 5‘25% a^erent vechimii în muncă, concediu de odihnă 

, i suplimentar pentru lucru în subteran 6 zile/an, o masă
Șl I gratuită/zi și cazare în colonia Baraj;

* angajații beneficiază de grupa de muncă pentru 
saiafsarey eondiții deosebite;

ir / se lucrează în regim de lucru „Turnus”, 3 săptămâni 
.S lucrătoare și una liberă.

—J se asigură transport gratuit pe ruta Baraj - Hațeg.
Relații la telefoanele TnJUâ sau 777.061 intlll.

OFERTĂ LOCURI DE MUNCĂ
SC HIDROCONSTRUCȚIA SA Sucursala HM. Retezat 
angajează 15 finisori construcții, cu vârste de până la 35 de ani. 

Condiții de muncă și salarizare

/ salarizarea se face la rețeaua construcții, în funcție de pregătirea profe
sională și aptitudini.
/ se acordă spor de condiții grele 10%, spor de vechime 5-25% aferent 
vechimii în muncă și cazare în coloniile sucursalei.
Relații la telefoanele 0254/777.746 sau 0254/777.061 Intlll.

corporație internațională mass-media care deține poziția 
de lider în publicarea de ziare și servicii Internet în vestul 
Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, 
Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ
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 modern și sigur 
-atmosferă deschisă alături de un 
colectiv tânăr.

c Consiliul de Ădmiui8tEa|ie al SE REVA SA SIMERIA 
! Convoacâ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

II pentru dala de 10.02^2005. ora 11.00. la sediul din Simeria. Str. 
I Merelor, ih.32, ca următoare ORDME DE 23:
J 1. Modificarea oomponeniei Coasiulta de X0stotaa|ta.
T în eazul in care adunarea generală nu va fi statutară, se va desfășura 
I 0 nouă adunare generali ta riaa de 11.12.2005, ta aceeași ură ț ta 
I același lac.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 08 februarie 2005, ora 12.00. 
Numai persoanele selectate vor fi 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-mail: laura.contra@informmedia.ro.
iiiiiwit Persoană de contact: Laura Contra.

Alte informații la tel. 0254/211.275 int.8805 sau 
LIDfir 0788/513.875.

sc GULER srl
com Imex

ANGAJEAZĂ: CV-urile se vor depune la secretariatul 
firmei din Deva, depozit zona Gării.

-1 dulgher TeL/fax 0254-213141,219751.

-1 fierar Lipsa consumului de alcool prezintă
-3 zldarkfalanțarl un avantaj!

-3 muncitori necallflcațl Rugăm seriozitate maximă.

PRIMĂRIA COMUNEI 
RAPOLTUMARE

Organizează SELECȚIE DE 
OFERTE pentru achiziția publică 

de servicii: 
întocmire studiu de fezabilitate 
pentru realizarea sistemului de | 
canalizare pentru apa menajeră 
și pluvială a localităților Rapolt, 1 
Boiu, Bobâlna și Foit comuna Ra- 1 
poltu Mare, județul Hunedoara.

Caietul de sarcini se găsește 
la Primăria Rapoltu Mare, județul i 
Hunedoara.

Informații la telefoanele 
0254/264.180 sau 264.181.

OMNIASIGCAGI Vă oferă:
■ RCA2005Mior

Director sucursală, 
hg-Mărginsanu

Mobil 0723 307162

ROML simal EXIM SRL
SBCTK deva

Complex Comercial 
Central

Tel: 230.630.233.170,233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro, slmal@smart.ro

Mobilier de apartament, 
---------Mobilier de birou, 
uși PORTA-------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret

S.GKey Safety System Ro 
SRL

Cu sediul în localitatea Ribița, nr.237, membră a 
companiei internaționale KEY SAFETY SISTEMS INC, 

producătoare de accesorii auto

2 Contabili 
- opțional

Informații suplimentare la numărul de telefon 
0254-607134.

macon.ro
http://www.quasar.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
http://www.slmal.ro
mailto:slmal@smart.ro
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• cu ocazia zilei oe naștere a doamnei Morzru 
Aurica, familiile Tomași Bența ii urează un 
cJ4du-is „La mulți ani", multă sănătate și feri-

jînchinere>în Deva, spațiu ownerewi 
uMacentral, Wraftln prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330061

Decese (75:

Auto românești (36)

:o3)
■nt 2 camere, etaj 1, 55 mp, zona 

22.000 euro. Tei. 224182, 
0723/499284.
■ aaartamant, 2 camei e, AL Tablei, D2, etaj 2. 
centrală termică geamuri termopan, gresie, 
faianță, tevabîl, tavane false, calorifere, instatfațfi 
noi, 1.1 mid. lei. Tel. 212562,072V50768&

. on«ârMb - Stocuri, preț acceptabil. 
Tel. 234188 0724/188610.
■ oravâr linta 1310. numai de la prop.-, tar 
direct Hunedoara, tel. 74S556.
• vâM Data LSOftaf M preț 14 milioane lei, 
negociabil. Tal W27/421908
• vM Data 1310, af M83, alb'13, preț nego
ciabil, uricpTOprietar.TeL 07Z7/773142
• tend Data logan, 3000 km, full-option. Tel. 
248T4& 0745/873243.

5uoerMova, climă, af august 2002, 
iLTetO72W4276.

• apartament, 2 camere, c______
Intermediar, ofer 800 milioane fel Tel 2241®, 
0723/499284.
• caut apartament afa m cu 2 * 3 
camere, stare foarte bună debomandat, urgent 
Tel. 231706, după ora 18
• cwqta apartament, 2 camere, etai interme
diar, ofer 900 rrtow lei Tel. 234182, 
0723/499284.

Cumpăr ap.2 camere (

“• vâM. IfltecMto 240 D, roșu, af 1978; RAR 
112005, stare foarte bună, preț 1950 euro, nego
ciabil fel 711063

Cu adâncă durere și recunoștință pentru tot ce a făcut 
pentru minerit și geologie in Apuseni, aducem un sincer 
omagiu colegului nostru

dr. ing. ARSIN CORNEL
Colegii de institut și promoție ing. I. Cioflica, 1930 - 2006.

• MM aragpz electric cu 3 ochiuri și frigider 
Afcuc, stare, penecta, preț negocapu, iei. 
260ta

Plante și animaie, 
agroalimentare (57)

«2 1/«((7699/46(7941, 
florlopraaQranbaxyrwnaitaro.

• Unnidepr want nga-
jează cunoscător Autocad, de preferință 
inginer. Relații la tel. 0744/537356) 

0727/750313

«2M/2S7SB, erate MSb

Distribuitor autorizat al producătorilor Tuborg,

Br»a Union, Cocs Cola. Vincon Vrancea, Perla Harghitei.

• vâM tocmi și fân de grădină preț avantajos 
TeL 236744.
• vâM perunb bo.it preț n gociabil Re iții la 
tel 0722/752733.
a VâM aramb grâu și 5 scroafe Relații ia tei.
07z4/K00.?S

• MM OM Astra 1.7 DU Caravan, arginta af 
072001112000 kraaneruiatafcțsirâprapwo 
euro. Tel. 0724/188610.
• vâM Ota Astra Llmousine-L/DTlaf032001. 
-uloarealbă, 110.000 km. Ci nerulăH Intarăpreț 
8200 euro. Tel. 0724/188610.
• vând VW Passat limousine UK 13, af 112001, 
albsstru, 106.00C km, navigata multiple dotări, 
CD, HUM euro, nertara E țară. Tel. 

0724/18861

Instrumente muzicale (80)

sau 1 ofer 40.000 «urc Ta 2

• vâM «rgl< .'îan^ha' nouă T d 0723/378752
* vâM pian tapka Sohn Wien Jahare 1847, ai 
coadă corzi încrudșate. piacă bronz, stare 
Impecabilă RelațiiM 0744/889956,611145 după 
ora 20.

condtfeători aufecu domițAil ihDeraTel 

0744/645437.

cu gaz, a.«:xe curte, grădină de 
1250: mp, pomi, vie, apă. curent, telefon, m 
comuna Ciugud-Alba. Retap latel.025fel328

• vând casă cu grădină, tem intravilan și 
extravilan, sat HobHa comuta Sremizegetusa 
Tel. 218931,777581, după ora®

• ta canăîn Deva sau :chii '■ apartament 
2 - 3 camere, etaj 1, zonă centrii Tel 
0254/215796.
• vând casă, 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică, hidrofor, gaz metateanexe, teren 2400 
mp, orei 35.1XX euro. Tel. 0740/210780, 
0726/710903.
• vând caiă, în Deva, 2 camere, bucătărie, baie, 

- curte, grădină, str.GrMMHfe Săprețlmiîwd
jlei. Tel. 217212, după ora 15.

taWr:ta(-3Cgrade).niarca 
Frat Neco, stare bună accept variante. Tel 
iwm ' ..
■ tate i-tetaf II690. .'MS KW. Ttm.'rcă 3 t, 
««« plug PP2, freză legumicolă. Tel.

3e erbicidat, cositoare 
centrifugă, semănătoare pâtoasel? r, motoretă 
StguK ș caucfacurioelO. pentru  motorete. Tel.

Vând case de v/oiu.’
■ cad da vacanță construrție 2002, D+P+E, 
stațiunea montana Strajă 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 WC, K ffio mp, (MS utilitate, 

facilități HG 1307/2004. Tel 0723/320995.

Vând garson,ere ți'-
decomandată 

, 618 mîfioeneiei, 
211023. Aîiio, 

• vând ganatata ama ffinciî Transilvania, s 
42 mp, preț 806 milioane lei, negociatei. Tel. 
0722/161644.

n

■J

• 18(8 »te teren pentru construcție Hărțăgani, 
terenul este la șosea in centrul satului. Tel. 
21418a
•1(M> mp teren, zona Deva, bun construcție 
cabană, casă, facilități curent gaz. Tel. 
0726/158688
• 1800 mp teren, intravilan, la Intersecția DN 7 
cu DN 66 Simeria veche, front laDN 200 m, ideal 
pentru bereinărie, motel, camp ing, part1 re etc.

3 744/382832
11 arin Mravlan, pentru construcție pasă, în 
^-Loimuș, fs 12 m, S1200 mp, facilități gaz, curent 

la poartă Tel. 220269,0746/029058
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124.
■ vând 1200mp teren irtravilan, arăd'ii. 20 x 60 
mp, în localitatea Totești-Hațeg, lâng coală 
pr et i 2009 lei/mp. negociabil. Tel. 212272
• vând 2 locuri de veci îii ciuntim! itejan. do 
taea principală cruci de marmură și mozaic. 
Tel. 0722/836899.
• vând 24 750 rup win pentru agrict-h»ă si 
6000 mp teren pentru construcții sau tg rlturâ 
amone localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. 
Tel.212272.
• vâM 500 mp teren (grădină) în Urni la 1 £ am 
de Simeria, preț negociabil. Tui. 2f 0874,
• vând teren intravilan la șosea, Hunedota, 
apă gaz. curent, suprafață plană, 6 euro/mp. 
Tel. 0723/005657,

Imobile chirii (29)

Garaje (43)

• vâM pat penbu copil, în str na.te 'o-.iiă.
preț 800.000 lei. Tel 2176B9. <
• tatd » pat pentru wpil stare foarte buni, 
preț acceptabil Tei 2.3SBJ..

Audio-video, antene si 
instalații satelit (49)

până la 26

de 
de la Msatelit 

milioane lei. _ _________
program irrdLneșfi 0 programe străine, 
un an Tt«L fără abonament 
Deplasarea, ș »«tarei. uită. Tel.
0723/481776.07

1
Aparate foSo si telefonice 1
(50)

• vâM edce tip A telefoane mobile, second
hand. Tel. 07M719952&

• panted șl,ur Diete, noi, cazan fabrica 
rachiu, uși și ferestre cu sticlă, fiică, antenă 
parabolica digitală. Tel. 236175

• vând 2 vitrine frigorifice cu masă de vânzare 
?,, corpora i placată- cu marmură. Tel 
0740/247500.
• vând mașină cusut Kayser, preț 10 milioane 
tei. Tel. 0740/502897.

• bărtrat slngw, 50 de ani. cadru didactic, neal
coolic, caut cameră chirie, de preferință la 
femeie necăsătorită Tel, 264398
• caut du închiriat garsonieră în Simeria sau 
Orăștie. Tel.i)72t/199555.

a parte a unei corporații internaționale mass-media care deține
poziția de lider in publicarea de ziare șl servicii Internet in 

uUiRfUUfc vestul Austriei, in nord-estul Ungariei, cât și in județele Bihor, 
Timiț CarașSeverin Hunedoara și Satu Maie

caută pentru dezvoltarea echipei In 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

VÂNZĂTORI
AMBULANȚI

Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câș ga în 8 ore? 
Certat»:
• program de lucru Intre orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.
Oferim:
• salariu fix + c omision
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv -ănăr
• un loc de n-incă modero ~i sigur;
• echipament.
Dacă cfarta noastră v-a trezit intsresuă

contactați-pe la adresa: SC. Cuvântul liber SA, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la tel. 211275. 
Persoană de contact:
Sorina Sârmei, tel. 0788/275878, 

mail- «nrina jau-maiQinformmaiȘiam
JURNAL

• cumirtr Mrtte Mi argore preferabil mică 
fel. O744/M681 .712274.
• teM teM> pe pi dor cm studiu de amt-najâ- 
ment mrocmt Tel. 0766/7S241,0741/941297.
• vâMgml de beton, la ci -a-toa,algir iran, 
aortșimorrsi. Tei. VBM153.
• vâM ML cu actMtste, obiect acbvlfate 
comerț, și case de marcat Euro 2000 plus sertar, 
orei 15 milioane lei. Tel. 747006,0743'1: 98

• tete Casa angajează agenți imobiliari. Tel. 
226677,0722/7657S.

Pierderi (62)
• ptantat aimt asigurări sănătate oe numele 
Dolha loan. Se dedară nul.
• piirtM «araet asigurări sănătate pe numele 
Straton Steliari, Se declarănuL
• piarikit artMcai de înmatriculare eliberat de 
.Registrul Cc -r Deva pentru SC Sabina 
ComSRi Dev,- >ciecfarânuL
• pferttot ponta pescuit pe numele Grama 
Dragomir. 5 '«Harănul

•ftMtaxy UboratoKra- Itaprtzartairta

Apeluri (65)
• aaltiltananutl500euro,peunterrnende6 
lunLTeL0724/41091C '175'

Piestăn servicii (72)

• «tetas «pktec definitivă cu laser cu 
tomină intens du începăta-' - luri, 
cu toxină botulinică umplere riduri și buze 
cu add hialuronic. Tel. 0742/963008

•aaaMaân riuâanifaill de construcții 
execută amenajări interioare și con- 
struoții la cheie. Tel 213370, 

45/595228

• Atare rapte transport marfa cu dubă Volks
wagen de 14 torte, pe orice rută, preț oe km in 
funcție de distariță șl numărul de surse Tel.

• •Mnaz taMpsrt marfă Deva Timișoara, 
preț negodabH, în funcție de greutate și volum, 
maximum 06 tone. Tel. 0740/420521
■ «keta BinipM marfă local ș interurban 
cu autoutilitară de 3i tone util. Duba este 
24ăh2» ?eLffl«îe7«/^2^nfe<^116001'

• aport tooâri de ao te a domiciliul clien
tului. Tel. 229321.
• feretei prafaori preyâbm lecții cu elevi ds. I- 
IV și matematică V - viu; dacă e cazul servim și 
masa de prânz. Tel lisă.

•anoata Inginer constructor, maistru sau 
tehnician pentru lucrări de construcții în 
județul Hunedoara. Relații la tel. 
0742/376712.

-11. AGENȚI DE VÂNZĂRI
Cerințe: - studii medii sau superioare

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

2. DISTRIBUITOR (LIVRATOR) 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

fl V" B. ■ W A "*9 * I Dacă vrei cu adevărat ®a anunțul tău ,a fie remarcat,
■VI n F R|TIA 7 U" I t" ’ încearcă variantele speciale contra cost, 
Im V IWBmII I m&ari I Imi ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TAIONUM

CHENAR

Anunț GRATUIT

• chioșcul de ziare de lângă 
Cotntim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;'

i • chioșcul de ziare de lângă 
; Alimentara Dacia: 
I • chteșcul dc ziare intersecții 
i Zamflrescu ■ B dul Decebal.

CUVÂffllI.

mailto:office@geraico.ro
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Accident feroviar in California
Acesta a fost provocat de un sinucigaș0 Propunere. Preoții catolici din Austra

lia au cerut Vaticanului să elimine obli
gativitatea celibatului, pentru a opri di
minuarea accentuată a numărului de a- 
leși ai Domnului.

0 Semafoare. Chile, una dintre'țările 
cele mai expuse la ultraviolete și care 
cunoaște o explozie a cazurilor de can
cer de piele a lansat un sistem inova
tor de „semafoare" care afișează cu
lori diferite în funcție de prezența sau 
absența razelor periculoase pentru piele.

Los Angeles (MF) - Acci
dentul feroviar produs, mier
curi, într-o suburbie a 
orașului Los Angeles s-a sol
dat cu moartea a cel puțin 
11 persoane și a fost provo
cat de un individ care in
tenționa să se sinucidă, par- 
cându-și mașina pe liniile de 
cale ferată.

A cerut iertare în ziar
Miami (MF) - Un american din Flori

da părăsit de soție a rugat-o pe aceasta să 
se întoarcă la el pe o întreagă pagină din- 
tr-un cotidian local, lucru care l-a costat 
17.000 de dolari.

„Viața fără tine este goală și fără nici 
un sens”, spune Larry în anunțul publi
cat de Florida Times-Union. Textul este 
însoțit de un desen în care un bărbat în 
ținută de seară îngenunchează în fața un 
femei. „Te rog, sună-mă”, se adresează pă
răsitul către Marianne.

Larry a spus că, înainte de anunț, i-a 
trimis soției sale cinci duzini de tranda
firi, fără nici un rezultat. Se pare că nici 
pagina de ziar nu i-a folosit mai mult. Po
trivit părinților lui Marianne, aceasta a 
plâns când a văzut pagina, dar nu s-a a- 
propîat de telefon.

Suspectul, identificat ca Juan 
Manuel Alvarez (25 ani), a fost

Pompieri șl anchetatori al FBI
(Foto: EPA)

Dustin Hoffman critica filmele 
care se fac în prezent

Londra (MF) ■ Actorul 
Dustin Hoffman, aflat in 
turneu de promovare la Lon
dra a comediei „Meet The 
Fockers”, a criticat dur cali
tatea filmelor și producțiilor 
teatrale din prezent.

Hbffman (67 ani) a declarat la 
o conferință de presă că, după 
părerea sa, cultura cinematogra
fică din zilele noastre e „un gu
noi”. Actorul a mai spus că a în
cetat să mai lucreze ca actor de 
câțiva ani pentru că nu mai este 
atras de nici un rol oferit. „Mer
gi la cinematograf și îți dai sea

Greșeli in clopedle Renumitul cineast a vizitat România și a v•îl H
Londra (MF) - Un băiețel în vârstă de 

12 ani a descoperit mai multe greșeli im
portante în ultima ediție a celebrei Enci
clopedia Britannica, scrie Times.

Lucian George, elev la școala gim
nazială Highgate din Londra, are o pasi
une pentru Polonia și Europa de Est șî a 
descoperit greșeli în Enciclopedia Bri
tannica la aceste subiecte.

Tatăl lui l-a încurajat să le aducă la 
cunoștința editorilor enciclopediei. în 
urmă cu zece zile, Enciclopedia Britan
nica i-a răspuns lui Lucian. I s-a mulțumit 
și i s-a promis că un specialist va verifi
ca informațiile primite.

Mo e im pui de Poodle foarte jucăuș, 
’ dar care nu te lasă să-i ocupi fotoliul te 

vorit. (Foto: FAN)
V--.. -■--------- ...... ...... ■■.... •

București (MF) - Francis 
Ford Coppola s-a întâlnit, 
miercuri, cu studenții Uni
versității Naționale de Artă 
Teatrală și Cinematografică, 
cărora le-a povestit despre 
cariera sa cu succese și 
eșecuri răsunătoare și de
spre proiectul care l-a adus 
în România.

Coppola, însoțit de nepoata 
sa, Giancarla, a trecut prin Bu
curești, Piatra Neamț și Bacău. 
Cineastul, care a studiat inițial 
teatrul, a fost să vadă „Chirița 
of Bârzoieni” la Teatrul de Co
medie. A urmărit și „Filantropi
ca” lui Nae Garanfil.

Coppola (65 ani) a venit în Ro
mânia pe urmele lui Eliade. De 
multă vreme lucrează la un ma
re proiect, care ar putea marca 
întoarcerea sa la regia de film 
după o pauză de nouă ani. Tot 
scriind la acest „opus imperfec-

Spălare de bani in lumea hip-hop-ului

Teatru și supa la ruși
Moscova (MF) - Un teatru din Eka

terinburg, Rusia, își tratează publicul nu 
doar cu reprezentații actoricești, ci și cu 
un bol mare de... supă.

Biletul de 100 de ruble (3,0 dolari) in
clude supă, pâine și un ceai servite îna
inte de spectacol. Supa este pregătită de 
angajații teatrului, inclusiv actori, costu
mier!, stiliști și tehnicieni.

în meniu există supă de ceapă fran
țuzească și tradiționala supă de varză 
rusească.

New York (MF) - Patronul 
casei de discuri1 americane 
Murder Inc., care lucrează 
cu artiști precum Ashanti și 
Ja Rule, a fost arestat și in
culpat miercuri, la New 
York, pentru spălare de bani 
proveniți din traficul de 
droguri.

Murder Inc. este condusă de 
frații Irving și Christopher Lo

arestat, împotriva sa urmând să 
fie formulate cel puțin zece ca
pete de acuzare pentru asasinat.

Suspectul își plasase vehicu
lul, un Jeep Cherokee, pe linia 
de cale ferațâ, cu intenția de a 
se sinucide, dar s-a răzgândit cu 
puțin timp înainte de impact, a 
ieșit din mașină și a fost marto
rul coliziunii. EI a fost arestat 
chiar la locul accidentului.

înainte de a fi arestat și pla
sat sub supraveghere psihiatri
că, suspectul a primit înghiți 
medicale pentru răni superfi
ciale, pe care și le provocare cu 
un obiect ascuțit, la încheieturi 
și pe piept.

Accidentul feroviar s-a soldat, 
de asemenea, cu 120 de răniți, 
101 dintre aceștia fiind internați 
în cinci spitale din zonă pentru 
răni la cap, abdomen și spate.

Trenul de pasageri, care se în
drepta către Los Angeles, a lovit 
mașina amplastă pe calea ferată, 
a deraiat și s-a ciocnit cu o altă 
garnitură de tren. Acest al doi
lea tren a deraiat, la rândul său, 
și s-a ciocnit cu un tren de mar
fă, care staționa.

ma că ce vezi e al treilea act, iar 
primul și al doilea nu există. (...) 
Se fac masiv filme incredibil de 
scumpe care să meargă direct la 
mase. (...) Cultura în general e 
într-o mare criză. Nu e vorba 
doar de filme, ci și de teatru. Pe 
Broadway și, în ultima vreme, și 
la Londra, e mare cererea de 
efecte speciale. Pentru cultură, 
aceasta nu este o perioadă 
bună”, a declarat actorul.

Totuși, £n ultima vreme Hoff
man a avut roluri în „I Heart 
Huckabees”, „Finding Never- 
land" și „Meet the Foehers", con
tinuarea la „Meet the Parents”, 

4 ; (Foto: FAN)

tus”, cum îl numește el, l-a citit 
pe Mircea Eliade.

„M-am săturat să fiu celebru, 
să mă întâmpine televiziunea 
când vin să vorbesc cu studenții. 
Vreau să învăț. Atâta tot. Vreau 
să aflu adevărul despre mine și 

renzo, porecliți Irv și Chris Got
ti, care ocupă funcțiile de pre
ședinte, respectiv vicepreședinte* 
Alți doi angajați ai casei de dis
curi americane Murder Inc. sunt 
de asemenea anchetați.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 
patru riscă pedepse de până la 
20 de ani de închisoare.

Potrivit documentelor acuză
rii, Murder Inc. ar fi fost folosită 
de Kenneth „Supreme” McGriff,

să mă redescopăr ca artist după 
nouă ani de pauză. Le-asta am 
venit în România”.

„Din fericire, acum nu mai 
trebuie să fac film pentru a-mi 
câștiga existența. Trăiesc din 
vin, turism și editarea de revis

patronul unei vaste rețele de 
trafic de droguri, pentru spălare 
de bani. Frații Gotti sunt acuzați 
și că au primit sume enorme în 
lichidități, pe care apoi le-au îna
poiat lui McGriff sub formă de 
cecuri.

Kenneth „Supreme” McGriff 
și alte patru persoane au fost de 
asemenea inculpate, miercuri, 
pentru spălare de bani, trafic de 
droguri și omucidere. 

te”, a spus miercuri regizorul. 
„Dacă ar fi să mai fac vreodată 
un film, va fi doar de plăcere» 
Iar dacă ar fi să aleg între i>T 
film cu un impact mare și un 
film apreciat de critică și de un 
public mai restrâns, aș alege a 
doua variantă”, a adăugat el.

Unul dintre motivele pentru 
care nu a mai regizat vreun film 
e lipsa de independență față de 
câteva mari companii de la Hol
lywood.

„Șase companii, precum Fox, 
Paramount, Disney și Sony, con
trolează producția și distribuția 
de film. Dacă vrei să faci un 
proiect de anvergură, trebuie să 
închei un contract cu una din
tre ele. Asta înseamnă că îți vor 
impune anumiți actori și anu
mite scene. Aceste companii vor 
de fapt același film. Așa se ex
plică moda Continuărilor. Un 
film nou ar însemna un risc”, 
crede Coppola.

Invazie în Hong Kong 
e stare de alertă; după că 
provincia Mainland a intrat 
în carantină deoarece, în


