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Băgescu acuzat de partizanat
Directorul DMSSF este contestat de liderul de la Sindicatul „Speranța” Orăștie

Tenis de masă - prima ediție a jocu
rilor sportive Special Olympics, organi- 

i zată de Asociația Langdon Down 2000 De- 
I va/p.3 (Foto: Traian Mânu)
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Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Chiar în timp ce se 
pregătea reinstalarea lui Oc
tavian Băgescu în funcția de 
director general al Direcției 
de Muncă, Solidaritate So
cială și Familie, liderul Sindi
catului „Speranța”, Constan
tin Stoica, îl acuza pe acesta 
de partizanat în medierea u- 
nui conflict de muncă.

Totul a pornit practic de la 
un conflict între liderii sindicali. 

„Federația la care am fost afili
at în loc să mă ajute m-a trădat. 
Dl. Gheorghe Sora, președintele 
Federației „Solidaritatea 90” a 
venit la Orăștie și a încheiat un 
protocol cu conducerea de la SC 
SOGECO SA, protocol avizat și 
de Băgescu, prin care preroga
tivele Sindicatului „Speranța” 
erau preluate de Sora, care a în
ființat un alt sindicat, „Sistem”, 
fără a se respecta prevederile 
legale”, a declarat Constantin 
Stoica.

Imediat după numirea în 
funcția de director al DMSSF, 

Octavian Băgescu a afirmat, 
referitor la această problemă, că 
liderul sindical prezintă doar 
„niște jumătăți de adevăr, 
amestecate”. „Adevărul este că, 
la acea firmă a încetat contrac
tul colectiv de muncă și s-a de
clanșat un conflict de interese, 
însă firma nu mai poate fi 
amendată în momentul în care 
dorește să negocieze contractul. 
Este problema lor de ce nu au 
ajuns la o înțelegere. în final s- 
a stabilit o întâlnire, la care 
domnul Stoica nu a mai parti
cipat, între Sora și patronat, la 

care a fost invitată și comisia de 
dialog social, din cadrul Di
recției fiind delegat să particip 
eu, și unde s-a încheiat un pro
tocol. Asta a fost tot. Nu e pro
blema mea dacă există neîn
țelegeri între liderii de sindicat”, 
a mai precizat Octavian Băges
cu.

Constantin Stoica însă afirmă 
că „în continuare, activitatea in
stituțiilor statului este doar un 
slogan. Eu solicit acestora să ia 
măsurile necesare pentru in
trarea în legalitate a activității 
sindicale la SOGECO Orăștie”.

<-------------------------------
Mircia - membru supleant

! București (D.I.) - Primarul municipiu
lui Deva, Mircia Muntean, a fost ales la 
sfârșitul săptămânii trecute membru su
pleant al Comitetului Executiv al Partidu
lui Național Liberal, obținând 430 de voturi.

^^Delegații la congresul partidului au adoptat 
^^>roiectul de statut propus de Călin Popes

cu Tăriceanu și a ales echipa propusă de 
liderul PNL pentru Biroul Permanent Cen
tral. Printre vicepreședinții partidului se 
numără și deputatul de Hunedoara, Dan 
Radu Rușanu. Totodată, a fost aleasă și com
ponența Comisiei de Cenzori și a Curții de 
Onoare și Arbitraj, care au fost făcute pu
blice în cursul zilei de ieri.

Premianții
“Jocurilor zăpezii”

la eea de a doua ediție a 
desfășurate la sfârșitul 

săptămânii trecute pe Dealul Holumb de lângă 
Orăștie. Organizatorii concursului: ATM Ko- 
gaion Orăștie, Direcția pentru Sport Hunedoara, 
Consiliul Local al Copiilor și Elevilor Orăștie și 
SC Chimica SA Orăștie. (Foto: Daniel I. iancu)

Minerii scriu președintelui Basescu
Condamnarea lui Miron Cozma „are conotații politice”

Petroșani (M.S.) - Peste 
300 de lideri sindicali din 
Valea Jiului, inclusiv 
Tiberiu Cozma, fratele fostu
lui președinte al Ligii Sindi
catelor Miniere Valea Jiului, 
au solicitat Președintelui 
României, printr-o scrisoare 
deschisă prezentată ieri, la 
Petroșani, eliberarea din în
chisoare a lui Miron Cozma.

Reuniți în cadrul unei con
ferințe dedicate apărării drep
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Se vinde pământul de sub case
Orăștie (D.I.) -Consiliul Local 

a adoptat un proiect de hotărâre 
prin care s-a aprobat întocmirea 
unor rapoarte de evaluare a tere
nurilor proprietate privată a mu
nicipiului Orăștie, concesionate 
pentru construcții de locuințe.

Terenurile respective vor fi 
propuse spre vânzare celor care 
și-au construit, în ultimii ani, lo
cuințe în anumite zone ale ora
șului, fiind în principal vorba de
spre străzile Dealul Mic și Horea. 
„Este necesar să facem ceva și 
pentru acei oameni pentru că nu 
au nici canalizare, nici apă pota
bilă, nici gaz. Gel puțin să le vin
dem terenurile pe care au casele”, 
a spus Iosif Blaga, primarul mu

turilor sindicale și eliberării fos
tului lider al minerilor din Valea 
Jiului, participanții au apreciat 
că sentința prin care acesta a fost 

condamnat pentru 
mineriadele din 
1991 a avut cono
tații politice. în 
documentul pre
zentat liderilor 
sindicali se arată

Tiberiu că demersurile
Cozma pentru eliberarea 

nicipiului Orăștie. Pe de altă 
parte, consilierul PSD, Ioan’Pașca, 
a cerut să fie vândute și tere
nurile aflate sub garajele constru
ite între blocuri, idee susținută • 
și de colegul său de partid Petre 
Arapu, dar acest amendament nu 
a fost aprobat. „Știu că o să apară 
discuții asupra acestui aspect, dar 
am decis să vindem acele terenuri 
de pe turna cărora ar putea intra , 
în bugetul local aproximativ trei 
miliarde de lei. Avem mare 
nevoie de bani, dar de pe 
terenurile de sub garaje nu putem 
obține prea mult”, a mai declarat 
Iosif Blaga. Astfel că totul a rămas 
la fel cum a propus inițial pri
marul. 

lui Cozma s-au făcut din anul 
1999 și că numărul mare de petiții 
„l-au convins” pe fostul preșe
dinte Ion Iliescu să-l grațieze pe 
fostul sindicalist. în scrisoare se 
menționează că Președintele Tra
ian Băsescu este „singura per
soană care poate șterge efectele 
unui proces nedrept, cu influențe 
politice”.

O altă scrisoare va fi tran
smisă parlamentarilor din zo
nele miniere.

L3 Baia de Criș copiii se bucură de zăpadă, mergând în 
grup la șăniuș (Foto: Ina Jurcone)

Recurs în cazul 
Costești

Deva (M.S.) - La înalta 
Curte de Casație și Justiție 
este programat astăzi un 
nou termen în recursul for
mulat de Miron Cozma și 
alți cinci lideri sindicali în 
dosarul mineriadei de la 
Costești, din ianuarie 1999. 
Fostul lider al minerilor din 
Valea Jiului este acuzat de 
subminarea puterii de stat. 

, în acest dosar, Cozma a 
primit 10 ani de închisoare.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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0 Abdallah ben Abdel Aziz, 
prințul moștenitor saudlt, 
a solicitat crearea unul 
centru Internațional de 
combatere a terorismu
lui. SUA consideră utilă

sugestia saudită, dar crede că inițiativa 
nu va putea înlocui schimbul de informații.

0 Premierul thallandez în exercițiu, Thak
sin Shinawatra, a anunțat că partidul 
său.Thal Rak Thai, a câștigat alegerile 
legislative de duminică, obținând 399 de 
mandate din totalul de 500. Thaksin a 
mulțumit alegătorilor pentru „susținerea 
masivă’ acordată.

Scotlani vart. vi ilzF r
Londra (MF) - Noul șef al Scotland Yard, 

Sir Ian Blair, consideră „inevitabil” ca re
țeaua teroristă a lui Osama ben Laden să 

nu încerce planificarea 
unul atac Împotriva Lon
drei, se arată .lntr-un in
terviu acordat de acesta, 
sâmbătă, cotidianului bri
tanic Daily Telegraph. 
„Este nevit'bil ca tero
riștii în legătură cu al- 
Qaida te nu încerce te co
mită atrocități 1a Lon

dra”, a declarat Blair, In vârstă de 51 de 
ani, succesbr al lui John Stevens, începând 
de marți. „Știu acest lucru, pentru că deja 
au încercat. Este dificil de estimat ce șanse 
de sucees au”, a adăugat el. Al-Qaida este 
considerată de Guvernul britanic „amenin
țarea teroristă cea mat importantă”, din 
țară. Blair a declarat că susține introdu
cerea cărților de identitate pentru brita
nici, apreciind că acestea ar ajuta poliția 
să identifice suspecții în timpul raidurilor 
antiteroriste. El s-a exprimat și în favoarea 
utilizării interceptărilor telefonice în 
cursul proceselor pentru terorism, ca pro
be in instanță.

------ - e ;----------  
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Togo, fără pre
Londra (MF) - Președintele steiului afri

can Togo, Gnassingbe Eyadema, în vârstă 
de 69 de ani. a murit,sâmbătă. In timp ce 
era transportat în Prșpte pentru tagrijiri 
medicale, relatează y News. irinatasta- 
tului Togo a anunțat te puterea va fi pre
luată de imul dintre fii președintelui, Fau
re Eyadema. Potrivit unui comunicat ofi
cial, poporul „trebuie te evite o situație de 
haos, divizare și anarhie”. „Guvernul, ar- - 
mata șl forțele de Securitate vor asigura 
ordinea, Securitatea și pacea pe întreg teri
toriul”, se precizează în text. Liderul opo
ziției, Gilchrist Olympic, și-a exprimat spe
ranța că moartea președintelui „va permite 
statului Togo să se înscrie pe calea demo
crației”. „Sper că vor fi organizate alegeri 
libere și transparente to următoarele două- 
tTei Iutii”, a sublimat el.

• te Mim 1

Rice critica reforma din Rusia
Susținerea Guvernului de la Moscova, prioritate 'pentru dezvoltarea democrației

Ankara (MF) • Secretarul 
de Stat american, Condoleez* 
za Rice, i-a reproșat, sâmbă
tă, omologului teu rus, Ser- 
ghei Lavrov, ritmul lent al 
implementării reformelor de
mocratice In Rusia, insă a 
subliniat te Statele Unite nu 
intenționează te izoleze 
această țară.

Discuțiile au vizat pregătirea în
tâlnirii dintre președinții George 
W. Bush și Vladimir Putin, care 
w • «*-4 0»•••••« M»«•<••• ț•••«•• Ș • a.O*•••• •

Un responsabil de rang înalt 
al Departamentului de Stat a de
clarat că Rice a avut o întreve
dere de două ore și ji nătate cu 
Lavrov, te Ankara, a patra etapă 
a turneului pe care șeful diplo
mației americane 11 întreprinde 
în Europa și Orientul Mijlociu.

Nu cred că separarea 
Rusiei de marile curente 
care se dezvoltă pe plan 

internațional ar reprezenta 
răspunsul indicat
Condouezza Nici

va avea loc ia Bratislava, iâ 24 
februarie. Rice l-a informat pe 
Lavrov cu privire la îngrijorarea 
Statelor Unite fiață de situația 
democrației în Rusia, a declarat 
responsabilul. Potrivit acestuia, 
Rice s-a referit te atitudinea Gu-

RăpMba riariteel Hallene revendicată
Islamiștii solicită retragerea trupelor

(MF) - Două gru-

pe plan internațional ar repre
zenta răspunsul indicat”, a 
subliniat Rice.

„Trebuie combinată susține
rea acordată persoanelor care 
acționează pentru dezvoltarea 
democrației în Rusia cu un dia
log continuu cu Guvernul de te 
Moscova, referitor la așteptările 
comunității internaționale”, a 
explicat demnitarul american.

Responsabilul american de 
rang înalt a mai declarat că Rice

LIBERATEU

Italienii cer eliberarea ziaristei

Gruparea „Organizația jliha- 
flnlni din fora PyfiHain 
tamia)M a revendicat răpirea re

vernului nu față de grupul pe
trolier lukos, la sporirea restric
țiilor privind presa electronică 
și concentrarea puterii la Krem
lin, care în prezent numește di
rect guvernatorii regionali și alți 
responsabili.

Conform oficialului american, 
Rice a declarat că „aceste aspec
te reprezintă obstacole to calea 
unor relații complete și apro-fun- 
dato” între Moscova și Washing
ton. Ea a adăugat că dorește ca 
„autoritățile ruge să înțeleagă că și Lavrov „au avut o discuție 
acest lucru provoacă îngrijorare 
și îngreunează înregistrarea de 
progrese” în relațiile bilaterale, 
„Nu cred că separarea Rusiei de 
marile curente care se dezvoltă

completă șl detailată" despre 
procesul democratic din Rusia și 
eu abordat și domeniile unei 
posibile cooperări intre cele 
două țări.

va”, se arată în comunicatul 
au revendicat adresat Italiei O primă grupare, 

t WsHmwiCta- „Ctepotizația Jtttadului Islamic", 
ia șr « amenințat a revendicat. vtoâri. răpirea zia

ristei, somând autoritățile de la 
Roma te anunțe retragerea celor 
8.000 de militari teedieni din Irak 
într-un interval de 72 de ore, 
care va- expira buni, însă nu a . 
formulat amenințări precise la 
adresa ostaticei.

Membri ai serviciilor italiene 
de informații au calificat, sâm
bătă, drept „puțin credibilă” 
această primă revendicare. Mi
nistrul itelțan de Externe, Gian
franco Fini, a cerut eliberarea 
lui Sgrena, despre care a afirmat 
că este „o prietenă a poporului 
irakian”. La Roma, sute de per
soane au participat 1a o manifes
tație, sâmbătă seară, pentru a ce
re eliberareâ ziaristei.

dacă autori
tății! de la Roma nu anunță 
retragerea militarilor din 
Irak până luni seara.

to, într-un comunicat datat în 5 
februarie și publicat pe un site 
Internet. „Aplicarea verdictului 
divin în cazul ostaticei va avea 
loc în 48 de ore, dacă Guvernul 
italian, cu criminalul Silvio Ber
lusconi la conducere, nu va 
anunța retragerea din Irak. Men
ținerea armatei voastre în țara 
Rafîdain va avea consecințe gra-

Liberalii amână fuziunea cu

București (MF) - Tinerii 
social-democrați propun, în- 
tr-un document prezentat, 
sâmbătă, te reuniunea BExC, 
q,serie,de măsuri care tre;, 
bule luate în interiorul PSD 
în următorii doi ani, una 
dintre acestea vizând modi
ficarea „cu orice sacrificiu a 
imaginii de partid care-și 
protejează corupții". Ei sus
țin trecerea în poziții secun
dare a celor acuzați de astfel 
de fapte. Președintele TSD, 
Victor Ponta, a afirmat că 
strategia propusă va fi depu
să la partid, pentru a fi luată A 
în considerare la Biroul Exe- Y 
cutiv Central al PSD, nu ca 
document separat, ci ca o con
tribuție a tinerilor social-de
mocrați la strategia partidului 
pentru perioada următoare.

JURNAL

București (MF) - Delegații la 
.on'țresul PNL au aprobat, sâm
bătă, moțiunea propusă de lide
rul partidului, Călin Popescu Tă
riceanu, respingând-o pe cea a 
lui Valeria Stoica, ambele docu- 

1 mente vizând, din unghiuri dife- 
W

Tratate ca to primul an al 
noii guvernări să ne 

concentrăm asupra realizării 
programului și să nu abordăm 

tema fuziunii. începând din 
2006, această problemă poate fi 

luată în seamă.
Mircea Ionesou Quintus

rite, problema fuziunii cu PD. 
Moțiunea lui Tăriceanu a fost 
aprobată cu majoritate de voturi 
în timp ce varianta lui Stoica a 
întrunit 84 de voturi „pentru” și 

-66 de abțineri. Noul vicepreșe
dinte al partidului. Puiu Hașotti, 
a declarat, te'dezbaterea pe mo
țiuni, te fuziunea PNL-PD „este 
posibilă, dar mi: .neapărat nece- 
sară". Președintele de onoare al 
PNL, MirceaToneecu Quintus, a 
spus că nu este.împotriva fuziu
nii, dar a mențioriat te ”0 ase
menea alăturare a două partide 
destul de d;stanț este greu de 
realizat, mai ales prin afilierea

• . vy-- 
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ia un cu totul alt partid”. „Pro
pun congresului să nu spunem 
că suntem împotriva unei ase
menea posibilități. Trebuie ca în 
primul an al noii guvernări să 
ne concentrăm asupra realizării 
programului și să nu abordăm 
tema fuziunii. începând din 2006, 
această problemă poate fi luată 
în seamă”, a explicat Quintus. 
Tăriceanu susține, în moțiunea 
prezentată congresului, disponi
bilitatea formațiunii liberale 
pentru fuziunea cu PD, adău
gând însă că „ar fi o mare gre
șeală începerea, in grabă, a de
mersului privind fuziunea”. El a 
spus că opțiunea fuziunii trebuie 
lăsată deschisă pentru perioada 
următoare.

Moțiunea lui Stoica susține 
realizarea unui pol politic de 
centru-dreapta, prin fuziunea 
formațiunii liberale cu PD. Libe
ralii au ales, sâmbătă, Compo
nenta structurilor de conducere 
a partidului, respectiv membrii

Irakul a fost zguduit de noi atentate. (fow:epa)

Un nou val de violențe în Irak
Bagdad (MF) - Un număr de 

15 irakieni au fost uciși în inci
dente violente, în Irak, în acest 
sfârșit de săptămână, Patru sol
dați și-au pierdut sâmbătă viața 
în explozia unei motociclete-cap- 
cană la Basra, au anunțat surse 
din serviciile de securitate. „Mo- 
tocicleta-capcană a explodat la 
trecerea patrulei. Patru soldați 
au fost uciși iar vehiculul lor ________ ___________________
distrus”, a declarat căpitanul Fa- niți de explozia unui dispozitiv 
rid al-Tamimi, purtătorul de cu- artizanal, pe drumul dintre Isha- 

Comitetului Executiv, Comisia - vânt al armatei irakiene la Bas
ra, oraș majoritar șiit. Atacul a 
fost comis în cartierul Hayal- 
Rissala, în spatele spitalului mu* 
nicipal. Pe de altă parte, doi co
pii au murit to explozia unei mi
ne la Samarra, a anunțat loco- 
tenent-colonelul Mahmud Moha-

mmad. Tot la Samarra, doi sol
dați au fost uciși în explozia 
unei bombe artizanate la trece
rea patrulei lor, în timp ce un 
soldat și un civil au murit in 
confruntări, în centrul orașului. 
Un soldat a fost ucis și patni ci
vili au fost răniți în incidente 
violente produse la Dhuluiya, la 
nord de Bagdad, între armată și 
rebeli. Alți ioi civili au fost ră-

de cenzori și Curtea de onoare și 
arbitraj,, în urma votului expri
mat de cei peste 1.200 de delegați 
care au participat la congres. Vi
neri seara, Călin Popescu Tări
ceanu a fost desemnat drept pre- z 
ședințe al formațiunii liberale.

ki și Bated.
Confruntări violente între per

soane înarmate și forate irakie
ne de securitate s-au produs, ieri 
dimineață, 1a sud de Bagdad, 
acestea soldându-se cu moartea 
a patru irakieni și rănirea altor 
nouă, a informat politia.
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B Prefectul județului Hunedoara, Cristi
an Vladu, va participa miercuri; la Bu
curești, la o întâlnire a prefecților cu pre- 

• mierul Călin Popescu Tăriceanu. Scopul 
^întâlnirii este acela de a discuta princi

palele probleme existente la nivelul ad
ministrației publice locale. (D.l.)

Premianți la Concursul „Piticot”
Directoarea și doi preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 din Deva

• Consiliul Județean Hunedoara:
Petre Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00
• Prefectura Județului Hunedoara:

‘ Nu are program de audiențe______ ■ ' „ ■■
• Comandamentul de Jandarmi Județean:
Maior loan Anca, adjunct al comandantului 
pentru ordine publică__________ 12.0Q-14.QQ
• IPJ Hunedoara:
Chestor de poliție Petru Coțolan, inspector-șef

Ș al IPJ ■ 12.00-14.00
• Primăria Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe________________
• Poliția Municipiului Deva:

; Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului
i Poliției Minicipiului Deva 10,00-12.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Cătălin Dascăl, șeful Poliției Mu-

■ nicipiului Hunedoara________ 12.00-14.00
• Poliția Municipiului Petroșani;
Nu are program de audiențe

Viorica Roman
E-MAIL: viorica.roman@lnformmedia.ro

Deva - Concursul „Piti
cot”, organizat de Ministerul 
Educației și Cercetării și 
Asociația pentru Tineret 
Olip, și-a desemnat 
câștigătorii. Trei dintre ei 
sunt de la Grădinița cu Pro
gram Prelungit Nr. 2 Deva.

Unitatea școlară deveană a 
participat și la a doua ediție a 
concursului, toti cei 57 de copii 
obținând între 90 și 99 de puncte,

iar doi dintre ei premii de me
rit, La modulul „Pitic deștept”, 
un test de verificare a cunoștin
țelor, s-a remarcat Matias Sebes-

tyen, de la grupa pregătitoare. El 
a avut 99 de puncte și a primit ca 
premiu o mașină sport. Iar la 
concursul artistic, ce a avut de

Ed. Silvia Urs. Szilvia Pădurean. Matias Sebestyen.

această dată tema „Iama”, a fos 
premiată Szilvia Pădurean, gru 
pa mijlocie. Pentru calificativu 
„Excelent” ea a câștigat o păpuș; 
My Girl. Concursul urmărește îi 
primul rând încurajarea copiilor 
Dar mai urmărește și promova 
rea celor mai bune idei ale ca 
drelor didactice. Pentru acest lu 
cru și pentru organizarea optim: 
a concursului, educatoarea-direc 
tor Silvia Urs a primit Premiu 
Special al Educatorului. S-au a 
cordat doar două asemenea pre 
mii și încă două mari premii pen 
tru cadrele didactice din țara

------- Articol Publicitar---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

Devenii învață filosofia japoneză
Se împlinesc cinci ani de la deschiderea SEWS în Deva

Tenis de masă pentru copii 
cu dizabilități intelectuale

Deva (V.R.) - Asociația Langdon Down 
2000 Deva, președintă Elena Pleter, a or
ganizat prima ediție a concursului de te
nis de masă pentru copii cu dizabilități in
telectuale.

Organizația Special Olympics a fost fon
dată în 1968 de sora președintelui J.F. 
Kennedy, Eunice, pentru a dovedi capaci
tatea persoanelor retardate mintal de a 
participa la jocuri sportive. Fundația 
română a fost constituită în 1991 și o are 
ca președintă de onoare pe Nadia 
Comăneci. Ei i-a fost dedicată și această 
primă ediție deveană din programul 
Rețelei de Sprijin Familiar.

La întreceri s-au înscris aproape 20 de 
concurenți, membri ai asociației sau elevi 
din clasele speciale ale Școlii „0- Goga” 
Deva. După ce au citit angajamentul de a 
fi bravi în încercarea lor, concurenții au 
jucat pe grupe și aptitudini. Cei mai buni 
vor participa la faza județeană, dar a fost 
recompensată prestația tuturor. La final, 
după conturarea cercului olimpic, simbol 
.al izbânzii lor, copiii și adolescenții 
prezent! au avut parte de o mică discotecă.

Asociația se mândrește cu 5 adolescenți 
medaliati naționali Special Olympics în 
2004, dintre care unul, medaliat la schi în 
Austria, va pleca luna aceasta la Jocurile 
Sportive din Japonia.

în județ:
DN 7 Deva - ilia - Zam
DN 68A Hunedoara - Peștiș - Cristur
în Deva
08.00 -11.00 Calea Zarandului
11.00-13.30 ® ?86
14.30 - 16.00 Str. Horea
16.00 - 17.00 Str. Mihai Eminescu

Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele
artere rutiere de pe raza localităților Brad - Orăștie
- Hațeg - Petroșan i - Vulcan - Lupeni.

Deva (M.S.) - în urmă cu cinci 
ani, unul dintre cele mai mari 
concerne japoneze, Sumitomo, 
lua o decizie importantă pen
tru România: deschiderea primei 
fabrici de cablaje auto din țară. 
Deva a fost orașul care a bene
ficiat de acest fapt, în premieră 
națională.

La început au fost 30 de an
gajați, selectați pe baza unor cri- 
terii.stricte de competență, ap
titudini și motivație pentru 
muncă. Trimis la specializare în 
fabrici similare din Polonia și Slo
vacia, grupul de români a fost 
primul din țară care a început 
producția de cablaje auto pen
tru Sumitomo Electric Wiring 
Systems (SEWS). Acum, la fa
brica din Deva a concernului 
japonez lucrează 2200 de oa
meni, în timp ce în Orăștie își 
desfășoară activitatea alți apro
ximativ 1600 de angajați.

Cu cei 3800 de salariați, 
SEWS este, în prezent, fără în
doială, cel mai mare angajator 
de forță de muncă din județul 
Hunedoara, după anul 1990. De 
asemenea, la fabrica din Alba- 
lulia, SEWS a mai angajat alți 
700 de oameni.

Stabilitate economică
„Nu este nici un secret faptul 

că un investitor străin are în 
vedere mai multe elemente, 
atunci când dorește să-și des
chidă un nou punct de lucru. 
Printre ele se numără stabilitatea 
economică din țara respectivă, 
taxele și impozitele ce trebuie 
plătite, infrastructura drumurilor, 
calitatea forței de muncă, uti
litățile existente. România pre
zintă acum un climat economic 
stabil și, de aceea, SEWS a ales 
această țară. Am venit în partea 
de vest pentru că suntem mai 
aproape de graniță, iar pentru 
desfacerea produselor noastre pe 
piața europeană acest lucru este 
important", spunea Lilia Radu, 
Manager Resurse Umane SEWS 
România.

Salarlații SEWS Deva în timpul procesului de producție.

Deva și Orăștie
Un aspect deloc de neglijat 

este și modul în care autoritățile 
locale tratează problema dez
voltării economice în zonă și, im
plicit, crearea de facilități pen
tru noii investitori. La Deva și 
Orăștie acest lucru s-a întâmplat, 
dovadă fiind faptul că în cele 
două localități există acum fabrici

w
O companie are
două bunuri 
foarte Impor
tante: forța de 
muncă țl fi
nanțele
Lilia Radu, 
Manager Resurse

Umane SEWS 
România .

ale concernului, japonez. „Au
toritățile s-au interesat și au dorit 
să știe care sunt modalitățile și 
condițiile de lucru în această 
firmă, cum respectăm legislația 
în vigoare. Noi am fost și vom

rămâne, întotdeauna, deschiși. I- 
am invitat pe reprezentanții au
torităților române în fabricile 
companiei și aș putea afirma că 
relațiile pe care le avem sunt 
foarte bune".

Grupul Sumitomo
Compania japoneză Sumito

mo are o tradiție de peste 400 
de ani și este, în prezent, una 
dintre cele mai mari corporații 
din Țara Soarelui Răsare. Totul a 
pornit de la un magazin de me
dicamente și cărți deschis la Kyo
to, în prima jumătate a secolului 
XVII, de Masatomo Sumitomo. 
Recunoscut pentru înțelepciunea 
sa, el a elaborat un set de prin
cipii care se aplică și acum în 
cadrul companiei, transmise din 
generație în generație.

Compania de astăzi a trecut 
și prin momente dificile, mai 
ales la sfârșitul celui de-al doilea 
război mondial, când se punea 
problema disoluției corporațiilor 
japoneze puternice. La acea vre
me, problema a fost rezolvată 
prin reorientarea firmei spre

domeniul comerțului și, astfel, a 
apărut Sumitomo Real Estate 
and Building Co. Primul depar
tament comercial număra 32 de 
oameni și a fost înființat în an
ul 1946. în 1949, capitalul 
firmei înregistra o creștere de 
trei ori. După alți trei ani, com
pania avea birouri deschise în 
Bombay, Los Angeles și New 
York.

Dezvoltarea
Creșterea economică ex

plozivă înregistrată în Japonia 
anilor 50 s-a reflectat direct și 
în dinamica Grupului Sumitomo. 
Activitatea s-a extins spre mai 
multe domenii economice, fapt 
care a permis crearea unei cor
porații puternice, formată din 
mai multe companii, cu afaceri 
în industriile oțelului, a echipa
mentelor electrice și electronice, 
textilă, chimică, acțiuni și finanțe, 
în prezent. Grupul Sumitomo a 
devenit una din firmele de frunte 
ale Japoniei, iar „inima" acestu
ia este formată din 20 de com
panii care lucrează independent, 
fără să se influențeze una pe 
cealaltă. Toate respectă însă prin
cipiile emise de fondatorul firmei, 
acum 400 de ani.

• în afaceri se înțelege, de la 
sine, că prudența trebuie 
exercitată în toate as
pectele.

• Nu cumpărați un articol 
oferit sub prețul pieței, fără 
să știți care este originea lui. 
Considerați mereu un astfel 
de articol ca fiind furat.

• Nu fiți girant pentru nimeni.
• Nu vindeți nimic pe credit.
• Nu vă enervați, nu vorbiți 

aspru și netemperat, orice 
ar spune cealaltă parte.

• Oricare ar fi subiectul, vor
biți cu răbdare și ori de câte 
ori este nevoie.

mailto:viorica.roman@lnformmedia.ro
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: 1931 -

ISIS - S-aJtfiseut Teoctfst (Teodor) Ârăjsww.
- PateSarteuK 8*sericH Ortodoxe RomSne dfo 

9.11.1986 _ ______
iTTFTs-ărSîew cartUranarZmermrreliiltul 

(Constandin) Golescu țț. ‘

1979 -.-A murit, în BrazHia, dr. Josef Mengeie, 
erimiiai nazist, Morgi’ da
torată experimentelor iWtiasg »n lagărul de cpn- 
oentrăre da ia Aușohwte>. &6.03.19^H \ 

18X2 -S-a născut scriitorul Charles Dlchens 
{.Oliver Twist*. .David Copperfield") im. 
ftOS.1870)

1302-îrcbaza Tratatului de ia Maastrich s-a con
stitui Uraunea taspeană.

■
■' ■

Energie electrică:
Nu sent programate întreruperi In 
fumrtarea energiei etectrice. w

Gas
Se Întrerupe furnizarea gazului metan în De
va;
09.00-15,00 Si 22 Decembre, t 11, r/ 

Cart. Goidu. bl. K2.K3, A2
, Sti. Liliecu.ui, ;■: ;"

 ■■ ■ Meniu, t s 

Apfc
Nu . sunt programate întreruperi în 
furnizarea apei in Deva.
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730 Știrfe PRO TV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
(3 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman,

A Heather Tohi, Melody s 
'nomas Scott 

1030 Prizonieri fo timp (refo
ld are) 

123QZtenbete 
postită 

1330 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo

13 :15 JI mai morocăneți (re- 
13 luare)

1630 Tânăr și neHștit Cu:
B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, laureen Bell, 
Doug De ridson, Peter 
Ber >»', Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

173QStMePR0lV 
1745 Teo. 
1930 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo

I
i 
îi:. 
ț^_; 
'i

r -Urna, 1978) Cu: llarfon 
. -%iobanu, Ovkfiu luliu 

Moldovan Mircea Dia- 
S joonu, Jean Constantin, 

Atefan lordache. Victor 
jȘRebenginc.
la BlK Serial de di-
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llSnafl
2334 Nocturne. Intre studiu,
‘ cercetrre, bibliotecă și

: cariera universitară. s i

TV

(acțiune, 
IA, 2002). Cu: 

Henstrxp, 
Mflfrrr, Natashia 

- iHiams, Carios Jaeott, 
• '-Jamie Iglehait Regia: 

.RezaBadiyi,Chuck 
i > i-Bowman 
■fkslfimlM 

1:15 Știrile PRO TA Sport 

.^iPrcăgl despre trecut 

' Șrtl Rttaast 
415 Parte de carte 
IM Bucătăria kJl Radu

Soluția Integram©! din numă
rul pr <
C - H - M - T - BUCĂTĂRIE 
-SALA - IMS - ©EBARA - DT
- TI - AULA - BANI - TE - P
- 0 - ERA - ATE - NAT - 
CATAR - CELAR - VE - ZA - 
ERONAT - SERE - ANI - CAT
- T - U - ATU - MOJAR - BE
CI *0 Mmffi ■ : 214971

ANTENA 1
, 730 Obetvafor. Cu Sanda 

Nicola
„ 830 CanaU de știri 

1030 în gura presei 
1030 Benny Hill 
1130 Concurs interactiv. Emi

siune fir cadrul căreia 
pcp ni milionar în 
câteva minute

12:00 Sue Thomas 
1330 Observant. Cu: Simona

Gheotghe
1345 Punctul de trecere 

lăfrăzboi, SUA, 2000). Cu: 
lefi Daniels. Roger 
Rees, Steven McCarthy, 
John Henry Canavan.

1630 Obswaiot. Sport Me
teo

1645 «vere- A trărcu pasi- 
gune (Italia 20(>2j. Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Gi h Edoardo Veto, 
Giuditta Saharini Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompad > . Elkabeta De 
Palo

1745 9595-Te liwată ce să 
fed

1930 Observator. Sport Me
teo

20:15 Teroare în munți 
^(acțiune. SUA, 1998). 

Cu: Sean Astin, Bruce 
. Campbell, Stacy Keach 

223)0 Observator. Sport. 
Meteo. Cib Lb itia Za- 
iiâfiâ

•’ MN Lmtut puterii (thriller. 
ijiSUA 2O«9. Cii:-Mb 

«Setae! Brefen. Pmrick 
Muldoon, John Rutdi, 

s : Roy Scheider, Mata 
Conchita Afonso. Po
veste mui poribi 1 
bc-i nucear^tretlMa 
și SUA «care soartalu-

f j^htii ștȘi iS mâinile unui . > 
agent amaristm care 

^^eblta Să recupereze 
valiza ndtawf a 
președrr.-. lui SUA 

tHt' bi guapretaHuare)

|| Emisiune fo otlrul că
reia pop devenimrliona 

.■(fn câteva mimAe
230 Observator. Sport
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21 mart.-20 apr,________________________________
Vi se înapoiază niște împrumuturi sau șefii re
cunosc că nu vă plătesc cât meritați.

N<:

21 apr.-20 mal_________________________________
Un prieten vă ocolește șl asta vă bulversează 
ziua. Nu ar strica să-i dați un telefon. Primiți o 
ofertă tentantă, dar vă temeți să riscați.

21 mal-20 Iun.
Satisfacție datt de copii pot fi i r brlte de orgolii 
sau idei fixe. Nu e indicat să iscați discuții con
tradictorii la servMu, mai ales că sunteți irascibil.

21 lun.-20 Iul. ___________________________
Sunteți cheltuitor și mizați pe un sprijin financiar 
din afară. Nu dați /rabia din mână pe cioara de 
pe gard! E riscant! Evitați activitățile solicitante.

țjjjjg

21 lul,-20 aug._________________ _________ ______
Sunteți tentat să vă gândiți prea mult la trecut 
și să rememorați clipe plăcute în defavoarea re
alității imediate. Puteți fi sancționat de șefi.

21 aug.-20 sept._________ ±_____________________
Nu mai sunteți dispus să vă consumați pentru 
o avansare sau să intrați în competiție. Rutina 
vă obosește, au apărut semne de oboseală.

21 sept.-20 oct.________________________________
Știți să vă faceți plăcut .în societate, dar faceți 
gafe, având mici neînțelegeri mai ales cu persoane 
masculine impulsive. Vă preocupă aspectul dv.

21 oct.-20 nov.___________
Vă bazați prea mult pe șansă și faceți greșeli, 
mai ales când e să apreclați «cmportanentdl celor 
din jur. Aveți reacții necontrolate față de rude.

21 nov.-2O dec.________________________________
Descoperiți situații pe care le-ați trecut cu ve
derea. Din concluziile trase acum aveți de învățat. 
Orice situație poate ascunde un secret.'

21 dec. 20 lan._____________ ________ ___________
Cei din anturaj încearcă să vă conteste autori
tatea prin mijloace originale. 0 schimbare a 
relațiilor cu prietenii nu e potrivită acum.

21 la.-20 febr.______________________ ___________
Nu luați decizii oe unul singur, dacă vreți să aveți 
liniște în familie! Parcă toate femeile din antu- 
raj sunt decise să vă facă probleme.

_ 21 febr.-20 mart._________________________
Vi se acordă circumstanțe atenuante de către au- 
torități importante. Sunteți în vizorul unui personaj 
periculos care dorește să profite de situația dv.
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{ 530 Poveștiti adevărate (re
luare)

’64b Inyidși Reyli la Otro 
rolo (reluare)

7:00 Cristina Show (reluare) 
8:15 Ciocolată cu piper (re- 

Btuare)
10:15 Al șapteba cer 

B(retaare)
1130 Fetele Giknore 
i2jf£X.

1330 NuMal idbirea 
preluare)

1430 sic âbatică. Cu: 
ElMariene Favela, Mario 

Cimarro. Carolina 
lejera, Sergk i >talan, 

1545 Pădurea blestemată. 
1730 Poveștiri adevărate- 

emisiune cu povești

prșentată de Ludan 
Vcdni

1755 Vremea de acasă
1830 Gitanas. Cu: Saul

HLisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torr® Torrijja, Arturo 
Rios

ACASĂ
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Cu: Barbara
s Ignori, Eduartio Santama- 

■ tina. Ana Martin, Jaque- 
~ line Bracamontes, Se

bastian Rulli, Josefina 
Echanove, Antonio

. ..-Medelin
OK Oocotată cu piper. Cu: 

“ rBenlcfo, Mari-
liana Xiitienes, Marcello 

N aes, Osmar Prado, 
Li Cabrai, Prisdla 
Fantin 

pj: «au «toasta 
*5'îMa.'Cu: Batist*
KfWuan PatJo Rate, Kiara, 

Hilda Abraharnz, Dora 
M zone, Saul Marin, 
luciano D’Alessandro, 
Crisol Caratei, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale-

f »>i-2
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Barros, Patri- 
icia Navidad

7:00 Miracole (reluare) 
830Teleshoping
830 Minnrită|i $ii> trei dk- 

tatun
930 Poftă bună
930 întoarcerea 1h Ratals 

1090 D' ale lu* Mltiril 
1130 Cind minute de cultură 
1145 Paskri 
1240 Ew&dfcperar (reluare) 
1245 Farmece (reluare) 
1330 Teleshoping 
1430 Simba jimior merge La 

New York
1430 Școala midfor vrăjitoare 
15:00 împreună 1h Europa.

Primul pîs 
1400 Zona de conflict 
1630 Cind nmu-e de aitură 
l&eJunalul TVR. Sport

Meteo
1730 Rebeki (Argentina, 

02002)
17:55 Eifodupecer
1830 JwnaU Euronews pen

tru Rcmănfo
18:15 Cind minute de cdtiaă 
1830 Zestrea românilor

r

i

r

1930 Futs Tlrațoara - MGA ‘
București, med din 
Campionatul Na0onaL

755 Sport at Fiorentina 
830 Teleshopping 
830 Ed 
930 Dragoste $i puo-ie 

I EkOO Kendo Show (reluare) 
1055 dip art 
1130 Monks. Prezeritatorea 

emisiunii este Monica 
Piliu (reluare) 

1230 Filmul ji televiziunea. 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
1325 Roseanne. Cu: John 

EJGoodman 
13SOTeleshopplig 
1425 Ed. Cu: Thomas Că- 

Hm» jgh, Julie Bowen, 
Josh Randali 

1520 Foas. Emisiune infor
mativă

1525 Dragoste p putere 
15:50 Camera de > Emi

siune de divertisment 
1630 fo NATO 
1650 Show. Cu lonuț 

Chermenschi
1830 Foia. Sport Meteo. 

Cu: Cristina Țopecu 
1930 Momea

2030 Eroii. 
Serial consarzat 
bravilor luptător din de
cembrie 1989

2130 Neuitatele pesonaje. 
fJoiumentar de < urtnă 
teatrală

2130 JumaU TVR. Sport. 
Meteo

2230 Jurnalul Eiiumvi''pen 
tro România

22:15 Ultimul tnpărat 
H(dramă. coproducție.

■Ș>K§1987). Cu: John Lone, 
Peter O'Toole, Joan 

51' Chen. Regia Bernardo 
(Bertolucci 

llOy I. Cu: Craig 
ST.Nelson, Janie Brook, 

Lyne Thigpen, Roger 
’ * Aaron Brown, Sean Pa- 

trik Tomas.
fțiSSSoraya 

pdramă, coproducție,

u<4ra România

B5OLagMKAfostodaQ
Ofc fodia (dramă, India, 

2001). Cu: Aanw Khn: 
11.40 Vedete la Hollywood:

H Nicole Kidman 
12:10 înapoi in Florida (come 

Odie, SUA, 2002) Cu: 
Edie Falco, Jane 
Aleiander, Ralph 
Waite, Angela Bassett 

1430 Antony MngMa vs.
Cold Interviu
cu Anthony Minghella 

1445 Arâveisăieâ (nxnariuc, 
13SUA. 1996). Cu: Kathy 

Baker. Claire Danes 
1620 Hei, Amoidl (animate, 

13SUAJ2002) 
1740 Sweet Home Alabama 

litre im SUJL2002).
Cu: Reese Witi>egxM«i, 

1930 Pe ptatocrie dr m 
20: lumdeMumeu 

H(comedie, Canada,
21)04). Cu: Stere Byers, 
Shawn Ashmore 

2135 Războiul ks Tom Hart 
îîl(diam<i. SUA, 2002). Cu: 

Brace Willis, Colin Far
rell, Marcel Iureș, Terren
ce Howard, Cole Hau
ser. Regia Gregnrv Hoblit 

2340 Dracula (honor, SUA, 
831992). Cu: Anthony

Hopkins, Winona Ry
der, Gary Oldman.
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ZMTtaJa^fo dragoste
MOTiăsnilIit NATO. Sol- 

tia£i prea>»ntri(i in pri- 
. mavară drept prima uni

tate Mato de pe teritori- 
• :. | ul României apar îri 

acest sezon cu Iul

t Titxila
2335 Hora sltwtică 

□(dramă, SUA 1991). în 
această dramă Impre- 
șionantă, desfâșuretă în 

'■ (perioada Marii Crize de 
~ Ijța începutul anilor '30, 
y ” doi adolescenți, Ellie 

irl ns și fratele ei, 
Sammy, sparg tiparele 

Wdlscrimlnăril 
IȘi Focus plus. Sport Me- 

i ifefeeo. (reluare)

1

i

I

bula

WOSPORT

07.45-08.00 Observator v- 

Deva (r)
16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator.

TELE 7 DEVA
09.00-11.00 Muzică 
2030 Știme TELE 7 Deva 
20.10 Femeia, eterna între

bare (partea 1)
21.00 Publicitate
21.05 Femeia, eterna Intre- < 

bate (partea a ll-a) 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r)

r

i-

’ 12.15 ivrt erelt Ocsiiu telul 
Dowling

13.00 Fiicele lui McLeod
1430 Fufe apei (dramă, SUA 

1997)
1545 Adevărata dragoste 

(comedie romantică, 
SUA 1381!)

1730 Lupta pentru viată 
(dramă, SUA 1997)

19.15 Familia Florei (dramă, 
SUA 19987)

2130 Fiicele lui McLeod 
22.00 Brigada de politie. 
23.00 Joiaâri

I 00.00 Momeala (dramă,
k?

HALLMARK

Dowling

Marea «ntanie, 2O>2)

DISCOVERY
(12.00 Vânătorii de itftari 

13.00 Ce -■
: 1400 Progrese uriașe

1030 Schi alpin: CM la Bormiv,
Italia. Feminin, coborâre (reluare)
1(M5 Ci port Casa Italia (re- a__ ui
kiate) 11:00 teoofa Cupa Mai- ) icnp TehnoloaieeSremă 
tei.Rnata(r)15Ș3OS -1 ---------- r"'?" . .

j urile: Ch foonla (re-
> luare) 1400 tofoal Liga Cam- 
: pionilor -iipftiii de finală (reluare) 
î- 1530 Sărituri oi sdiiirie: CM, la

Sapporo, Japonia 1630 Snooker Cu-
- pa Maltei Finala (reluare) 1415
) Fotbal: Gooooll (repartee) 1490 

Fotbal: Eurogdun (reportaje) tȘtrt 
j Omnisport: WATS portajj)

I

i 16.00 Confruntarea fiarelor, 
Leul contra tigrului 

17.00 Istorii neelucidate
’ 18.00 Aventuri la pescuit cu 
*. Rex Hunter
i 1830 John Wilson ;i un salari 
î cu undița
; 1936 Mașini extreme 
120.00 Tehnologie extremă

J 2030fotbal: Liga Campionilor-opl ■ 21.00 Moarte și boli fo fapta 
timi de finala (rejrofaie) 2130 : "9“., -

’ Qmnisport Casa Italia țiwrortaje) 22.00 Mrnuntle chirurgiei es- 
: 21:15 Sorturi de contact; fight j tetice

CUtr (reportaje) 233 ritbal: Eu- < 23.00 Trauma 
rogt*jri(r)030Șw 0030 Discovery despre sex.



luni, 7 februarie 2005 - ECONOMIC ! O

E3 Inspectorii DSP din Valea Jiului au de
marat o campanie de verificare a modulul 
în care se aplică șl este respectată le
gea care reglementează consumul de tu
tun în spațiile publice. Gampanla 9 vizea
ză pe agenții economici, pe cel aflațl Tn 
unitățile de alimentare publică, în Insti
tuțiile sanitare sau de învățământ. (I.J.)

0 Indicate demografic este negativ șl în 
Valea Jiului. Dacă în anul 1989 se pre
coniza ca municipiul Petroșani să albă 
în anul 2005 circa 75 de mii de locuitori, 
după 15 ani de tranziție numărul real de 
locuitori al urbei este de fapt de 46.716, 
cu aproape 30.000 mal puțin decât ul
timele prognoze. (I.J.)

Taxate pentru specializarea a doua, 
la medici, sunt de 10 ori mal mid

Deva (I.J.) - Taxele pe 
Care medicii le vor plăti pen
tru ce-a de-a doua spe
cializare au scăzut de la 
2.000-3.000 la 200-300 de eu
ro anual.

Pentru ca un medic să mai 
facă o specialitate nu trenuie să 
mai susțină rezidențialul, dar 
este obligat să aleagă una parțial 
înrudita cu cea de bază. „Cea de- 
a doua specializare se poate face 
numai după ce prima a fost fina
lizată. Pentru a ieși un doctor de 
calitate, în medicină este necesa
ră frecvența, așa că nu se poate 
studia în paralel", a afirmat Mir-

Dr. Mlroen Artean,loamea ne-a ajuns în gât! Vindem tot să 
avem ce mânca. Guvernul trecut ne-a 
umplut de promisiuni, iar pensionarii 
păreau să aibă parte de venituri uriașe 
(zeci de mii; de lei în plus la oensie! (Sic!) 
Pensionarii, vrăjiți de mirajul unei cine 

copioase, au așteptat. Și încă mai așteaptă, 
poate povestea cu happy-eno din filmeie 

| americane reluate la televizor, se va mate
rializa și pentru el. Până atunci, înghit în 
sec și vând. Vând tot ce pot: tablouri, mo
bilă) lucruri de mână sau bijuterii. Prețurile 

~ de nimic obținute le-au golit casele. N-au 
renunțat la cărți, la tomurile care le-au a- 
lintat tinerețea. Boala și nevoile bat la ușă, 
doctorii costă și în buzunare dau de fundul 
...gol. Și uite așa, ca în povestea reală, cu 
sfârșit tragic, pensionarii noștri sunt nevoiți 
să renunțe și la suflet: își vând cărțile. Cul
tură pentru mâncare. Cultură pentru trata
ment. Cultură pentru taxe. Nici nu visează 
cât sunt de „norocoși"! Venitul lor mic, e 
sigur. în case și-au adunat câte o brumă de 
lucruri, pe care o vând azi. Dar tinerii?

300 miliarde pentru
Petrila (I.J.) - 800 de miliarde 

de lei, atât va fi nevoie pentru 
ecologizarea fostelor perimetre 
miniere de pe raza orașului 
Petrila.

Banii vor putea fi alocați în- 
tr-un viitor apropiat și au făcut 
obiectul Întâlnirii dintre repre
zentanții Băncii Mondiale, cei ai 
Ministerului Economiei și Co
merțului și ai administrației lo
cale Petrila. în fept este tn dis-

cea Artean, Colegiul Medicilor 
Hunedoara. Ministerul Sănătății 
a stabilit câteva reguli în pri
vința specializărilor pe care doc
torii au vota să ta aleagă. Spre 
exemplu, im medic internist poa
te să devină și specialist In car
diologie, hematologie, pneumolo- 
gie, reumatologta iar un medic 
de familie se poate specializa în 
medicina de urgență, geriatrie, 
medicina muncii sau în experti- 
zarea capacității de muncă.

Ministrul Sănătății a semnat 
un ordin prin care a decis redu
cerea taxelor care trebuie plăti* 
te anual pentru a obține a doua 
specialitate, de la 2.000-3.000 eu- 

. ro ta sume cuprinse intre 200 și 
300 euro. Candidați! interesați 
trebuie să depună dosare 1a Mi
nisterul Sănătății in perioada 1- 
21 martie 2005 inclusiv sau le pot 
transmite prin poșta, cu confir
mare de primire. Pentru a fi lu
ate în considerare, cererile de 
înscriere la programul de pregă
tire în cea de-a doua specia
lizare, transmise până acum la 
ministerul de resort, trebuie ac
tualizate.

Petrila
cuție o suprafață de teren de cir
ca 7 ha, unde se află clădirile 
dezafectate ale fostei Preparați! 
de cărbune de la Petrila și o hal
dă de steril neutilizata. în dis
cuțiile purtate la Petrila s-a sta
bilit eă firma care va câștiga 
licitația pentru dezafectarea și 
ecologizarea zonei să aibă un 
punct de lucru pe teritoriul ora
șului și să facă angajări din rân
dul localnicilor.

Cât durează să-ți faci o firmă?
Teoria potrivit căreia o firmă se face în trei zile nu bate cu realitatea practică
|NA JURCONE 

B-Mnii. lajurcone mc im ro -

Deva - Cât durează și cât 
costă să înființezi o firmă? 
Bir”. inie de înregistrare a 
firmelor te ajută să o înfi
ințezi In mai pnțin de o 
lună.

Tinerii își permit să fie slabi. Nu li se 

spune subnutriți. Și, silueta costă: bani 
grei în bordelurile din Occident!

prim pas, adică obținerea certi
ficatului de cazier fiscal al aso
ciaților, pe care trebuie" să 11 
depui la dosar. Costa două sute 
de mii de persoană, în regim de 
urgență, și durează, real, trei 
zile să 11 obții, tot în regim de 
urgență. Mai trebuie un act con
stitutiv, o declarație de comodat 
pentru sediu, o declarație pe pro- 
pi s răspundere din partea 
fi ăru' acționar, toate acesteaCompletarea formularelor

Completarea formularelor autenfificate 1a notar sau la avo- 
durează o zi: Trei-patru până «at, plus un acord al asociației 
vine răspunsul. Operațiunea de proprietari. Notarul sau. avo- 
costa mai mult ta două milioane 
și jumătate de lei. Urmează un oane. Șe deschide contul la

catul costa cam trei-patru mili-

bancă in care depui capitalul so
cial. Minimum - dbuă milioane.

Alte necesaruri...
Mai este necesară ștampila - 

neapărat rotundă. Costa cam 
800.000 lei. O nouă „șicană” sunt 
facturile personalizate. înainte de 
rata trebuie să îți transformi con
tul provizoriu în care ai depus 
capitalul social In cont cu cod. 
IBAN. tacă o zi. Toate durează 
două săptămâni, dar e bine să te 
aștepți ta o lună. Tot acolo se fac 
și alte registre, chitanțiere, fișe 
de care ai neapărat nevoie, după 
care le și înregistrezi ta adminis

trația fiscală, cerni un milion de 
lei. Un singur angajat costa sa
lariul minim pe economie, con-; 
fatalul te costă cu impozite cu tot 
un milion și jumătate pe lună.

Adunare
Cinci zile cazierul, minimum 

o zi banca și actele de constituire, 
o zi formularele de completat, trei 
zile așteptarea înregistrării: zece 
zile. Plus o zi, uin nou, bancă. 
Plus o lună facturile. Practic, o 
kffit și jumătate. DacăMtești pe 
cineva să se ocupe de acte - un 
cost suplimentar. Altfel, totul cos
ta peste 13 milioane de lei.

Bunuri confiscate abuziv
IDeva (L.L.) - Ion Anghelescu - Am avut, 

până în 1951 o secerătoare de grâu. în acest 
an mi-a fost confiscată abuziv și aș dori 
să îmi spuneți dacă mai pot fi despăgubit, 
fie în natură, fie in echivalent valoric.

Răspuns: Până în prezent, nu există re
glementări legale care să> prevadă compen
sarea în echivalent valoric a unor bunuri 
mobile, în speță utilaje agricole, confiscate 
de regimul comunist In mod abuziv, în baza 
unor decrete emise după anul 1950. Impor
tant dereținut este că după adoptarea și in
trarea în vigoare ă’ Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, republicată, comisiile de lichi
dare a fostelor imită# agricole cooperatiste, 
constituite prin ordin al prefectului, aveau , 
obligația să procedeze ta realizarea activu
lui și plata pasivului, precum și ta în
tocmirea și prezentarea bilanțului de lichi
dare și a raportului explicativ organului de 
specialitate al Prefecturii învestit cu 
atribuții de control financiar. în temeiul > 
aceleiași legi, actele de constatare a da
toriilor față de stat și față de alte persoane, 
rămase după terminarea operațiunilor de 
lichidare, au fost vizate și centralizate de 
către Ministerul Finanțelor Publice.

Notă: Dacă aveți întrebări 
pe teme agricole. ne puteți 

’OTBlr conțacta la nr. de telefon 
211275 (pentru Loredana Leah) sau la 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, parter, clădirea GEPROMIN.

Tlehetele de nași nasc invidii
F orsonalul din spital își simtemai aproape pielea decât cămașa
INA JURCONE

E-MAIL: Ina.jurcone®lnformmedia.rD—
Bala ta Criș - Becramatal 

medical din Unitatea ta 
Asistență MeffieD-Soctală Ba
ta ta Crlș este invidiat de 
ceilalți angaja# al spitalului. 
Aceasta pentru că, față de 
personalul auxiliar, benefici
ază de tichete de masă.

Nemulțumirea personalului 
auxiliar apare din faptul că 
medicii și asistentele sunt plățiti 
de Casa de Asigurări di Sănăta
te Hunedoara, în vreme ce ei 
primesc bani de la Consiliul Ju
dețean. „în definitiv nu este co

rect acest aspect, având ta ve
dere faptul că toți lucrăm în a- 
ceeași unitate sanitară. De la 1

Maria Vlad, director

.... w 
ianuarie, spitalul nostru se află 
sub directa conducere a Consi

liului Județean Hunedoara. Din 
acest motiv, personalul care pri
mește salariul de la Consiliu nu 
primește tichete de masă. Este 
vorba de 20 de bonuri lunari nu 
pare mult la prima vedere, dar 
ține mai mult de egalitate”, de
clară Maria Vlad, director al 
Unității de Asistență Medico-So- 
cială Baia de Criș.

Probabil că mișcările sindi
cale ale personalului din Sanitas 
va rezolva problema aceasta, 
dar, în general, orice mișcare de 
adest gen se poate rezolva doar 
pentru personalul sanitar. Așa 
că administrativul din Baia de 
Criș ar putea să mâi aștepte 
unfit și bine.

Bum fa Peru
București (I.J.) - Guver

nul Republicii Peru oferă în 
anul universitar 2005 - 2006 
tinerilor români șase burse, 
câte două pentru studii uni
versitare, postuniversitare 
și stagii de doctor, anunță 
ONBSS. Bursele vot fi acor
date In domeniile: istorie, 
arheologie, antropologie, 
asistenta socială, geografie, 
științe politice, arte, în in
stituții recunoscute de sta
tul peruan. Stagiile de stu
dii complete pot fi prece
date de un an pregătitor de 
limba spaniolă. Termenul 
limită de depunere a dosa
relor este 15 februarie 2005.

Deva (I.J.) - Potrivit prevede
rilor Legii contabilității nr. 
82/1991, persoanele juridice tară 
scap patrimonial au obligata să 
întocmească situații financiare 
anuale. „Aceste situații finan
ciare anuale se depun la DGFP 
Hunedoara, Compartimentul Bi
lanțuri, în format electronic, în
soțite de formularele editate cu 
ajutorul programului, semnate și 
ștampilate, conform legii, pre
cum și de o copie de pe codul fis
cal, raportul administratorilor, o 
copie a balanței de verificare a 
conturilor sintetice, raportul în 
forma scurtă al cenzorilor pre- 
m n ci nrrwMtnț-verhAÎ al adtină-

situațiilor financiare anuale aJ 
persoanelor juridice fără sco 
patrimonial pe anul 2004 este d 
120 de zile de la încheierea <
xercițiului financiar.

Formatul electronic al situ~ 
fior financiare anuale se obți 
prin folosirea programului e 
borat de M.F.P. Acest progra 
este pus la dispoziție în mod gi 
tuit de către DGFP Hunedoa 
său poate fi descărcat de i 
serverul de Web al M.F.P..

situațiilor financiare anuale' 
precizează Mihaela Boldor, pu 
tătar de cuvânt al DGFP Hun 
doara.

Termenul de depunere,
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Bal mascat al germanilor din Deva
Fasching-ul, ultima petrecere înaintea; intrări în post

muzica potrivită pentru dans.



Clina „Inter Petrila” la teals de masă

revenit în circuitul sportiv,

Petrila și Devateam,

Petrila); |i Eliodor Florescu

Deva (C.M.) - Spațiul de la 
Sala Sporturilor din Deva 
care în ultimii 10 ani a fost 
transformat în discotecă a

jucat în patru grupe preli
minate din care primii doi

ieri, când Direcția pentru 
Sport a Județului în colabo
rare cu CS „Inter Petrila” 
organizat o atractivă 
petiție de tenis de

Jucătorii vlcecamploanei „savurând” victoria ta aplauzele publicului.

Victorie lejera
f'C Cip a jucat bine 30 de minute, dar pefiiial s-a împiedicat de aerele internaționalilor

In sfârșit,

Punct

ClPRIAN MARINUț

E-MAflj clpi1an.marinut@irrfonnmedia.ro

ClPRIAN MARINUț

E-MAHj ciprlann,ariout@lnformmedia.ro

adversarilor. Aviz deci antreno- MS 
rilor și conducerii, pentru că ast
fel de "bâlbe" pot costa puncte 
prețioase.

KWm Rm. Vat<
Mare; Tomis 

Rulmentul 
wnsțwBastM

Piatra Neamț (C.M.) - Tânăra 
echipă a U. Remin Deva a re
cuperat punctul pierdut cu Oțe
lul pe teren propriu,. reușind, 
sâmbătă, în deplasarea de la Pia
tra Neamț, un rezultat de egali
tate. „Echipa a jucat bine pentru 
un meci în deplasare și a obți
nut un punct extrem de impor
tant pentru clasament și moralul 
jucătoarele r. Prima repriză a fost 
echilibrată, iar imediat după pa
uză au dominat gazdele care s-au 
desprins Ia trei goluri în minu
tul 42. Noi am revenit și finalul 
a fost pe muchie de cuțit. Pu-

însă, Cetate a controlat '-autori
tar meciul, jucând agresiv și or
ganizat în defensivă și marcând 
ușor pe contraatac, strategie 
care i-a peimis să. se distanțeze 
de două ori la nouă goluri dife
rență în ciuda victoriei conclu
dente; antrenorul Marcel Șerban 
nu era foarte mulțumit de jocul 
echipei.

bun;. Robert Ruau.țRu-
- VasUJcă coi«|nttn (8u-

0 Divizionara B, CS Deva s-a întors, 
sâmbătă, din stagiul de pregătire efec
tul în stațiunea Băile Herculane. „Starea 
de spirit a'totului este bună, iar la fi
nalul săptămânii avem programat primul 
amical de după cantonament, acasă, cu 
Tricotaje Ineu", afirma Călin Orbonaș, 
președintele clubului devean. (C.M.)

dindu-se prilenic pentru ... Ce 
tate Deva. Anca Amariei, sora 
mt-: aii Carmen Amariei,
a redus din diferență 8-6, dar 
apoi Jolidon a plătit tribut lip
sei de experiență, permițându- 
le deveneelor să înscrie de șase 
ori consecutiv și să se distanțe
ze, la pauză, la opt goluri dife
rență. •

în primele 15-18 minute ale 
reprizei secunde, Jolidon a spe
culat erorile dever celo reușind 
să șe apropie de două ori la doar 
patru goluri diferență. I

, dar jocul “suferă

Partida cu tânăra echipă) a 
studentelor clujene a debutat 
sub semnul Ineficacității, aproa
pe cinci minute nici una dintre 
cele două echipe nereușind să 
marcheze.

Seria golurilor a fost deschisă 
de Simonâ Maior - Pașca, căpi
tanul deveneelor, după care 
până în minutul 22 meciul a fost 
relativ echilibrat, Cetate con
ducând la 2-3 goluri diferență. 
Timpul de întrerupere solicitat

■
 0 Dana Petrovschl a de

clarat, ieri, că ă primit o 
înștiințare de la Tribunal, 
prin care e anunțată că 
până pe 15 feb. va primi 
din partea antrenorului Oc
tavian Belu cei 3000 de 

eyro, banii pe care tehnicianul a admis 
că i-a primit de la gimnastă. „Voi folosi 
banii pentru o operație la coloană care e 
singura mea șansă să mai fiu Sănătoasă , 
a precizat fosta gimnastă. (MF)

nriln. I',: BteMn; 30 irmn. 11); cu - portari: Lungu, Ciorea, A. Cătin, 
WM:4O(mln. 23); AMoanl; 4- Bunea, Pană, Pițu, I. Gngore 
SaM®B BtffWa; 8-1 (mta.

de antrenorul Jolidonului, Liviu 
Jurcă, la 8-5 (min. 21), pentru a 
..stopa” căderea echipei sale, a 

Deva - Penalizate pentru avut efect de bumerang, dove- 
eșecurile cu Oltchim și Sel-
mont și avertizate că ■*FjE*
sancțiunile, in cazul unor K * $ 4^'
noi rezultate slabe, vor fi și ■ 
mai dure, jucătoarele echipei 
Cetate obținut, sâmbătă, 
la Sala Sporturilor din Deva, 
prima victorie din acest an.

scorului:

team câștiga dacă nu ratam un 
șapte metfi când scorul era egal, 
dar am fost aproape și de înfrân
gere, pentru că am reușit egala- 
rea în ultimul minut Consider 
că echipa s-a mai maturizat, iar 
dacă nu era cesiunea publicu
lui și jucătoarele ar fi avut ex
periența să depășească tensiunea 
din final rezultatul ar fi fost mai 
bun. Ne propunem să confirmăm 
evoluția ascc n lentă pi inti -o vic
torie, etapa viitoare, în meciul 
din deplasare cu HCM Roman ”, 
comenta Mariana Tudora antre- 
noarea U. Remin.

r* Poerwu -11i.lfr

ARwș-portari: 6o-

tawWf: Usrio’s^tos (Sibiu)
Comei Sorescu (Pitești)

. ................. .

- 48, Bârsan - 53.

-A-W’-.v

SaSHBB!

(Devateam). Direcția pentru 
Sport a Județului Hunedoara 
a acordat diplome celor de pe 
podium, iar Inter Petrila, re
cent promovată în Divizia B, 
a fost premiată cu un echina- 
ment sportiv complet.

clasați s-au calificat în tur
neul final, unde s-a jucat în 
sistem fiecare cu fiecare.

La final, primele locuri au 
fost ocupate de Cristian Pop, 
Vasile CătinfeSHi (ambii Inter

Au participat 16 
. câte opt de la clubu

mailto:clpi1an.marinut@irrfonnmedia.ro
mailto:ariout@lnformmedia.ro


■ a ocu- 
pat iqcuI al treilea la tur- 
nevl de sabie de la Bu
dapesta, etapă a Cupei 
Mondiale, după ce a fost 
învins, sâmbătă, în semi- 

i,firwliHe'competlțW, cu scorul de 10 -15 
de tuădi Vtadlmir Lukașenko.(MF)

MtMMul echipei Șahtior Donețk, Gi- 
prtewMaftca, a declarat, pentru site-ul ofi
cial itfopMI țMșgR m, că recuperarea 
d- r' * iți chirurgicală suferită la
fWâfihMdrapl decurge «ră probleme.(MF) 
•.:4}-

Semite Geneva a decis să 
la deicizia Tribunalului comer

cial cttw Geneva de a declara falimentul 
clibwul, 'ncercănd astfel să relanseze 
negocierile cu eventuali investltori.(MF) 
‘ ’■ -__________

r 5

marile
ftI <MF) - Fundașul român al 
Hamut, Cristian Chivu, și-a re- 

i vineri iar antrenorul forma- 
; Luigi Dai Neri, este de părere 

1 ar putea reveni pe teren cel 
la începutul lunii martie. Potri- 
t Calci omercato, Chivu a efec- 

-ts alergare ușoară de apro
ximativ 20 de minute pe un teren alăturat 
celui p$ care echipa AS Roma îșl desfă
șoară antrenamentele. Dacă recuperarea Va 
derute conform așteptărilor, Cristian Chi
vu ar putea fi apt de Joc la meciul pe care 
•clatpB utțfrâmlâ a României îl va disputa, 
pe’?6 martie, Ia București, in compania 

" ", în preliminariile CM-2006. Cris- 
’ -a fost supus, pe 26 noiembrie 

i chirurgicale la al cin
ai piciorului drept

1

Tibi Ghioane se simte mai bine
Patronul lui Dinamo Kiev crede că românul ar putea reveni pe teren în două luni

de la antrenorul Octavian 
field pentru a plăti inter
venția chirurgicală la co
loana vertebrală la care 
trebuie să fie supusă. 
Conform declarației fostei 
gimnaste, antrenorul Qc- 
tevianBelu îi va returns 
rama de 3.000 de euro, pe 

care Oana Petrovschi a 
revendicat-o în justiție. 

______ mfi reprezintă o cotă de 30 la 
Sutădtecâșfigurile de la concursuri pri
vat», pir care foste sportivă susține că i-ar 
fi dat-o tehnicianului. „Nu mi-a spus dom
nul Bâta Că-mi Va returns banii, dar am 

de la tribunal, în care 
15 februarie voi primi 

Petrovschi. Fosta gjjn- 
putea fi supusă in- 
lntr-a clinică din 
Mpnsă să mai fiu 
.liBiraft ar fi, o voi 

Beat fot.. sportivă. Oana Pe- 
mniirtit, sâmbătă, vârsta de 19 

ani £ și-a rn» iua naștere împreună 
i, la Veiteg, în Județul Timiș. „E 

" 'gfi 12 ani când părăsesc Deva 
preun- cu familia, rudele și

cei jsaropâsîiț A fost ihcredibil de frumos 
sa nuOT toți bai dragi", a spus Petrovschi.

București _(MF) - Președin
tele clubului Dinamo Kiev, 
IgorSurkis, a declarat, intr- 
un interviu acordat publica
ției Command, că medicii l-au 
informat că românul Tiberiu 
Ghioane, care a suferit un 
accident cerebral, ar putea 
reveni pe teren in aproxima
tiv două tuni.

„Am discutat cu medicii de la 
clinica din Portugalia unde este 
internat Ghioane. Din fericire, 
spre deosebire de primele vești, 
acum mi-au dat informații încu- 

t rfljațoare. în opțnia lor, există

posibilitatea ca în două luni ju
cătorul român să revină pe te
renul de fotbal", a spus Igor Sur- 
kis. Întrebat dacă crede că jucă
torul român are aceste probleme 
medicale din cauza dispariției 
tatălui său, așa cum s-a anunțat 
în presa din România, președin
tele clubului ucrainean a preci
zat că nu are informații despre 
acest lucru. Potrivit unui comu
nicat al Ambasadei României la 
Lisabona, Tiberiu Ghioane urma 
să părăsească aseară Portugalia 
cu destinația Kiev. Fotbalistul 
român a fost sâmbătă la biseri

că, unde s-a rugat pentru el și 
toți cei care i-au fost alături în 
aceste zile. „Este ceva personal, 
ce ține de suflet”, a declarat Ghi
oane, menționând că se simte 
mai bine, -ucătorul echipei Di- 
namo Kiev a precizat că va fi în
soțit la Kiev de sora sa, Mirela, 
care a avut probleme cu obține
rea vizei de Ucraina, rezolvată 
„în câteva minute” de patronul 
formației, Igor Surkis. Interna
ționalul român a spus că rezul
tatele analizelor vor fi trimise la 
Kiev de medicii de la clinica din

Ciucanii

abia așteptam să vin să joc. iar 
pentru România. Din păcate, nu 
pot, dar sper să mai joc măcar 
o dată la națională”, a spus fot
balistul român. Tiberiu Ghioane 
a suferit un accident cerebral în 
timpul turneului de pregătfie pe 
care l-a efectuat împreună cu 
echipa sa de club în Portugalia. 
Medicii au anunțat că jucătorul 
în vârstă de 23 de ani a spferit 
o microtromboză la nivel cere
bral (astuparea unui vaa san
guin cu un cheag de sângâ) și 
este greu de spus dacă aceste va 
mai putea juca fotbal.

med al finalei
Partida de hochei a fost arbitrată de o brigadă din Rusia
^ BucureștijfMF^- Sport 

vina, eu scorul de 5 ? 4, după 
prelungiri, formația Steaua 
București, fii nrimul meci al 
finalei Ligii Naționale de ho-

La finalul celor trei reprize 
ale medului disputat la patinoa
rul Mihai Flamaropol din Bucu
rești, scorul a fost egal (4 - 4), go
lul de aur al formației ciucane 
fiind înscris de Goga. ducătorul 
stelist Ion Timaru a pus înfrân
gerea pe seama unei delăsări a 
echipei sale. „Am crezut că Ia 4 
-1 meciul este câștigat. Este pă
cat, pentru că am muncit mult 
pentru acest meci. încă nu s-a 
terminat, mai sunt șase meciuri

și sperămea la Miercurea Ciuc 
să întoarcem rezultatul și să ne 
adjudecăm victoria. Nu este nici 
o problemă că am pierdut pe te
ren propriu, putem câștiga în de
plasare”, a precizat Timaru. An
trenorul principal al formației 
ciucane, Gabor Prakab, a decla
rat că elevii săi vor avea un mo
ral mai bun datorită victoriei ob
ținute în primul meci al finalei. 
„Era foarte important primul 
meci, nai ales din punct de ve
dere psihologic. Arbitrajul a fost 
foarte bun. Nu se poate ști de 
câte meciuri este nevoie pentru 
câștigarea titlului. Cred că acum 
suntem favoriți, pentru că am 
învins în deplasare, dar așa cum 
am câștigat aici, Ia fel putem

pierde și noi pe teren propriu”, 
a afirmat Prakab. Patronul clu
bului din Miercurea Ciuc, Janos 
Kurko, care a acuzat arbitratul 
după finala Cupei României, 
pierdută în fața Stelei, a declarat 
că, de această dată, nu au existat 
greșeli de arbitraj din partea bri
găzii din Rusia. La meci au asis
tat și aproximativ 50 de supor
teri ai formației SC Miercurea 
Ciuc. La începutul reprizei a do
ua s-a iscat o bătaie generală în 
tribună, in zona în care se aflau 
suporterii steliști. Finala Cam
pionatului Național se desfășoa
ră după sistemul „cel mai bun 
din șapte meciuri”, următoarea 
întâlnire fiind programată sâm
băta viitoare, la Miercurea Ciuc.

rropilnvro
București (MF) - Patronul 

clubului Chelsea,, Roman 
Abramovici, a fost propus de 
Liga de Fotbal Amator din 
Rusia pentru postul de pre
ședinte al Federației Ruse de 
Fotbal, devenit vacant în ur
ma demisiei lui Viaceslav 
Koloskov. Președintele Ligii 
de Fotbal Amator, Vladimir 
Aleksin, a declarat că a dis
cutat cu Abramovici, care 
nu a respins propunerea de 
a candida pentru postul de 
președinte al federației. „Are 
o experiență care îmi permi
te să spun că numirea sa va 
fi foarte utilă pentru noi 
toți”, a adăugat Aleksin. Noul 
președinte al forului va fi 
desemnat în luna aprilie.

Hagi și-a făcut
Istanbul (MF) - „Tort cu 

cinci lumânări pentru Hagi”, 
a titrat cotidianul Star după 
Victoria, cu scorul de 5 - 1, 
obținute dș jalatasarar în 
fața ihlj Gaziantepspor, 
făcând referire la faptul că 
tehnicianul român a 
împlinit, sâmbătă, 40 de ani.

Potrivit cotidianului Star, me
ciul cu Gaziantepspor a marcat 
și < împăcare a suporterilor cu 
Hagi, după tensiunile din săptă
mânile trecute, fanii scandând, 
după înscrierea celui de-al patru
lea gol pentru Galatasaray, „I Io
ve you, Hagi!”. Cotidianul Milli
yet scrie că Galatasaray a avut 
cea mai bună evoluție de la în
ceputul sezonului în partida de

cadou victoria
vineri. „Galatasaray a intrat pe 
teren cu un 11 ideal și a câștigat 
un meci care se anunța dificil. 
A fost extrem de. disciplinată și 
a jucat cu seriozitate și dorință”, 
se precizează în Milliyet. Vice
președintele clubului Galatasa
ray, Ergun Gursoy, și responsa
bilii grupării, Fatih Gokșen și 
ȘȘukru Ergun, au declarat că nu 
ii deranjează declarațiile făcute 
de tehnicianul Gheorghe Hagi la 
conferințele de presă, deoarece 
consideră că acesta este provo
cat de reprezentanții mass-me
dia. „Nu există nici o problemă 
între noi și Hagi. Eu, ca respon
sabil al clubului, nu simt nici o 
tensiune în relația cu Hagi și mă 
îndoiesc că ceilalți oficiali simt 
altceva. La conferințele de presă, 
antrenorului nostru i se pun în
trebări capcană iar el doar răs
punde la acestea”, a afirmat Șuk- 
ru Ergun, citat die cotidianul Fa- 
natik. Fatih Gokșen a spus că 
Hagi trebuie să aibă încredere 
în conducerea clubului, care îl 
susține. Gheorghe Hagi a decla
rat la conferința de presă organi
zată după meciul cu Gaziantep
spor, că nu exclude posibilitatea 
ca oficialii duhului din Istanbul 
să Ii ceară bfiț-o zi să nu mai

Cosmin Contra, ■■ șomer de
Madrid (L.G.) - Coșmarul nu 

a luat sfârșit pentru internațio
nalul român Cosmin Contra. Du
pă ce și-a reziliat contractul cu 
englezii de la West Bromwich 
Albion, unde a evoluat sub fot- 
mă de împrumut, timișoreanul 
s-a văzut obligat să revină la Ma
drid, pentru a se alătura cole
gilor săi de la Atletico.'Cu toate 
acestea, reprezentanții grupării 
spaniole cu care jucătorul are 
contract până în iunie 2007 și-au 
exprimat însă intenția de a re
nunța la serviciile sale. Situația 
lui Contra

S-a încheiat pe 31 ianuarie. Po
trivit cotidianuluiMundo Depor- 
tivo, fotbalistul român va afla 
mai multe despre viitorul său 
la Atletico în cursul acestei zile, 
după o discuție cu reprezentanții 
conducerii clubului madrilen. 
Fiind un jucător extracomuni- 
tar, Cosmin Contra nu reprezin
tă o opțiune prea bună pentru 
grupările din Occident.

O soluție ar fi revenirea la 
echipa Poli AEK Timișoara, dar 
nu poate face acest pas decât da-

esti ru atât mai. ram-, că este declarat jucător liber de



• Iubești cu tot sufletul și vrei să îi faci o 
surpriză persoanei dragi? Nimic mai sim
plul Cuvântul liber ți-a pregătit un cadru 
romantic, în care să faci cunoscută 
dragostea ta.
• în ediția de mâine a cotidianului găsești 
talonul îndrăgostiților! Cele mai frumoase 
declarații de dragoste vor fi publicate luni, 
14 februarie, în cotidianul Cuvântul liber!
• Prin votul cititorilor se poate alege cea 

mai frumoasă declarație de dragoste. 
Talonul pentru vot va apărea luni, 14 și 
marți, 15 februarie în Cuvântul liber.
• Câștigă o mini-vacanță la Straja alături 
de iubița sau iubitul tău! înarăgostiții vor 
avea parte de cină romantică la lumina 
lumânărilor, cazare și masă pentru 3 nopți 
și patru zile!

Pârtieee pentru dragoste!

JURNAL
O E HUNEDOARA

1
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,"taftul fri imtatafT

Vota) 340, af. 1987, economizor, 
motor Renault. Preț 65 mil. Jei.
Tel. 0722/794788 ; 0254/225578.

Dada 1310, af. 1999,
Preț 95 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0254/743536.

VW Passat, erf. 1991, închidere 
centralizată, benzină. Preț 3 900 euro. 
Tel. 0722/663724.

Daewoo Damas, af. 1997.
Preț negociabil.
Tel. 0722/521935 ; 0724/996847

Dada 1310 TLX, af. 1988. 
Preț 31 mii. lei, negociabil 
Tel. 0743/837752.

Opel Vectra 2,0 DTI, af. 2001 
fulloption, diesel.
Preț 9 200 euro, negociabil. 
Tel. 0720/248818.

Foni Mondeo Combi, af. 1994, 
turbodiesel, servo, airbag.
Preț 5 500 euro, negociabil. 
Tel. 0740/058441.

VWMol.O MPI, af. 2001, benzină, 
servo, airbag, ABS, climă.
Preț 6 400 euro, negociabil.
Tel. 0722/639426 ; 0744/56,7063.

Dada 1310 L I, af. 2000, injecție, 
geamuri ionizate, închidere 
centralizată. Preț 105 mii. lei.
Tel. 0723/270348. I.

Seat Area 1,0 MPI, af 2001, 
benzină, euro 4, radiocas și CD. 
Preț 5 300 euro, negociabil.
Tel, 0722/539426 ; 0744/567063.

VW Passat Variant 2.0 I, af. 2001, 
climatronic, fulloption.
Preț 10 500 euro, negociabil.
Tel. 0742/394479.

RM! FOCUS Turn ier, af. 2001, 
diesel, fulloption.
Tel. 0745/364948 ; 0254/233566.

VW PdlO 1,4 MPI, af. 2001, 
benzină, servo, airbag; trapă.
Preț 6 500 euro, negociabil.
Tel. 0722'639426 ; 0744/567063.

Iveco 5| P13,raf7'2002, transport 
persoane, 17 tocuri.
Preț.20 500 euro, negociabil.
Tel. 0723/617840. ;

Opel Corsa C, af. 2001, servo, 
airbag, ABS, benzină. Preț 6 200 euro. 
Tel. 0722/639426, 0744/567063.

care vă oferă: 
-Rețele de apă și canalizare. 
-Instalații interioare de gaze naturale. 
-Rețele de termoficare.
-Montare/instalare, PIF 'I service, VTT □entn centrale termice 
-Revizii și spălări chimice la centrale termice.
-Instalații sanitare și de încălzire centrală. 
-Instalații de ventilare și climatizare.

Oferim garanție și calitate I 
Deva, str. I. Maniu, bl. A, se. I, parter. 
Tel. 0254/220020, 0723-185302.

VW Passat TOI, af. 1998, diesel, 
fulloption. Preț 8 200 euro, negociabil 
Tel. 0724/261039.
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Informafii

redacției «I m vor public* Iii

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

• vM «tantai cu macara 8 * 5 tone, netn- 
matriculat. preț negociabil. Tel 229248. 
0722/772477.

• vta mari pentru măcinat cereale boabe și 
știuleți. Tel. 282779.
• vând anatar de tractor U 650, vibrochen, set 
motor, ansamblufrânăși circular tăiat scândură 
și lemne, se montează la priza tractorului. Tel. 
282779

• casă 2 camere, dependințe, ufiftfti. ts 16 m, 
zonă semicenfrală, st HO mp, preț 2 mid. Tel. 
231284.

tel. 0264/433677 sau 0788/324 456.

■ătoare covoare manuale. Informații la 
0724/260716,0742/014966.

• staredin lemn, vechi de peste60 ani, preț 
npgoctal Tel 218174,237138.

VÂNZĂTORI AMBULANȚI
Vitei să câștigi in 4 ore cât ai câștiga In 8 ore?

Cerința:
• program de lucru intre orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;

• *M AUD Duron 1800 MHz, 128 DOPAM, 40 GB 
HDD, sigilat, monitor color second hand, 10 
milioane lei și Pentium 133 MHz, color, 1.7 GB 
HDD, 32 MB RAM, 2 milioane lei, 0722/161644, 
225640.

• eaetatarenccta Alexandru import 
Cxport SRL Deva, distribuitor autorizat 
pentru județul Hunedoara al produselor 
Intesa, Malizia, Fax, Footmark, etc, anga
jează agenți comerciali. CV prin fax 
0254/233593.

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

1. chioșcul de 
ziare de lângă 
Comtim;
2. chioșcul de 
ziare din stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. chioșcul de 
ziare de lângă 
Galeriile de Artă 
Forma;
4. chioșcul de 
ziare de lângă 
Alimentara 
Dacia;
5. chioșcul de 
ziare intersecția 
Zamfirescu ■ B- 
dul Decebal.

• vtatautar Pentium I, CD-WR, rponitor, 
Windows 9& Preț 1900.000 lei, negociabil. Tel 
231268.

• tad aragra cu 3 ochiuri, fără cuptor, 
«•taft. Preț 1500000 lei negociabil și fler de 
aftMnuprettSMOOM. Tei. 231268.
OMripte «MiWMw orizontal tip ladă și 
cuprifer electric cu ulei Tei. 220415.

* SC Wriril Company SRL Deva, 5tr. 
Randunidi, nr. 6,angejează pesoru i pentru 
munca la oomidfiu, tn vederea realizării 
produselor tricotate și croșetate. Relații tel 
2060B4, irtt 25.

1030,20-22.
• vând Mu și oizivă de grădină. Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vtadMn, preț negociabil, Zdrapți. Tel. 616414.

torii. circulația sângelui, ginecologie, 
sexuale, reumatisnstiroidlen»etefontni 
o sănătate bună sunați la tu22/756092.

•«Sad eentraU termică in stare de fund» 
ționare Valliant, 7.5 milioane lei, mașină de 
spălat Bauknerth 35 milioane lei, betonieră 
11.5 milioane lei. Relații tel. 0254/232225, 
0746/051821.

• cu ocazia zilei de naștre pentru cel mal bun 
soț și tătic Adrian Marian, ii dorim sănătate, feri
cire și un călduros .la mutți ani*; Soția Muți și 
fiul Adrian,

• apartrerat 8 camere în Micul Dalas, deco
mandat, cu boxă, garaj, centrală termică,balcon 
tenmopan, pod, posibilitate mansardare, nego- 
daM, 0722/519009.
• aparenta 3 camere, decomandat, 2 băț 2 
balcoane, fără îmbunătățiri majore, Dorobanți, 
preț 1 mid. lei. Tel 0766/78825L

mw f | a "V a TPI DacĂ vrel cu adevărat ca anunțul tău si fie remarcat,
■■ \a 111 Im Mm I | îi 7 A H | lai | încearcă variantele speciale contra cost.
" ■ ■ ■ IH4nH I ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• predai am Gpjdu, parchet, apometre, 
repartitoare, preț 350 milioane lei, negociabil. 
Tel. 215113 0745/159606.

atni scita de handbal Cetate Jieakne 
llca', Ja muți ani” la Implinirmaîanide 
iințare, din partea șefului de galeria

zlwe^xuk^..

elial *

•vând abkantwi, ghilotine, prese hidraulice
20 400 tf, mașină îndreptat ■ îndoit - fasonat 
fier-beton, ferăstraie mecanice, mașină roluit 
tablă. Tel. 0724/410910, www.popa. 
cabanova.ro.
• vând Ml tehnologică pentru fabricarea de 
profile tip rigips, țiglă din tablă, tablă ondulate, 
diverse profile, mașină îndoit țevi. Tel. 
0724/410910, www.popa.cabanova.ro.
• vta motor electric 220/380 v. putere 4 Kw, 
preț foarte avantajos. Tel. 0724/410910 

•vând tractor 650 cu remorcă 5 tone, bascu
lare laterală, preț 230 milioane lei. Tel. 
0745/595228.
• vta trata U 650. preț 98 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 240785.

• Metania concreta vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 Străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț, 
informații 0723/481776 sau 0745/840474.

in vederea efectuării achizițiilor pe anul 2005, roagă furni
zorii să-și depună ofertele pentru următoarele produse și 
servicii: vată, feși, alcool sanitar, mănuși, servicii de 
curățătorie, materiale de curățătorie, imprimate tipizate, 
papetărie, consumabile calculator, asistență calculator, 
reparații aparatură medicală, piese Dacia, reparații servicii 
Internet, service frigidere, dezinsecție, deratizare, la sediul 
unității noastre, până tn data de 21.02.2005, $au prin fax 
225265 său 225297.

case, vedre pawamiciTel 0722/744403.
• taaMin&san, to Dga&pențra construct» 
casă. 20 m fe,preț iSeunSW Tel 0788/313702.
• «ta tare 7® mp Hunedoara, Buturi 43, Cieto 
1996,1996, apartament 3 camere și magazin zis 
mp. Tel 0722/233398.
• 28M are teren, intravilan, la capătul străzii 
Rosetti. fadittăți apă. gaz, curent preț 12 

eura/mp, negociabil. Tel. 222176, Deva.
• tara tarata. Piața M. Viteazul st 406 mp, 
preț 50 eura/mp, ușor negociabil Tel 234401 
0724/724551.

• vând reraataâ. Dorobanți gresie, faianță, 
apometre, eta] I, decomandată, preț 620 
mi lioane lei, negociabil Tel. 0722/693683, 211021.

nembru fondator al BVB, societate cotată la buna de valori, 
ANGAJEAZĂ pentru sucursala din Deva un AGENT AUTO
RIZAT de către C.N.V.M. sau un ABSOLVENT DE FACUL 
TATE EMINENT, pasionat de piața de capital, dornic să se 

specializeze în opwndiuni bursiere.

• vând Mtfdar 2401, stare bună, chiuveta baie 
cu suport, țuică prune 100 litri, prețuri negocia-

• vând ladă frigorifică cu 5 sertare, aproape 
nouă, frigider Minsk, rusesc și un aspirator, stare 
perfectă de funcționare. Tel 232414.
• vând mașH de spălat automate de Cugir, 20 
ani vechime, stare buni preț 790.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0723/024116,226839.

de spălat mică, de plastic, și 
masă de televizor, prețuri convenabile. Tel. 
213244,2276100741/154394.
• vând mata mică de spălat din plastic, 
nefolosită șî centrifugă pentru rate, nefolosita 
Tel. 221894.

•repant tara intravilan Deva, pentru construc
ție casă, s 700 mp, preț 10500 euro. Tel 
0743/28127L

• rtnd 2 locuri în dmitirul Bejan, aleea prin- 
cipaJă, crud, de marmură și mozaic. Tel 
0722/836699.
• vând teren intrayilan 1900 mp, vecinătate 
Marmosim, preț 95 eura/mp, negodabil. Tel. 
0745/418932.
• vta tara Intravilan, pentru construcție casă, 
tn Șoimuș. S 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz. 
curent la poartă, informații tel. 220268, 
07464)29058.

Felicitări (67)

Televizoare (48)

Imobile schimb (30)

Solicitări locuri de munca (73
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Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Plante și animale, 
agroaîimentare (57)

Prestări seivi'-’

Informații la țeL:
0254/241411, 0723 380509 O

Utilaje, unește, industriale ș 
agricole (40)

http://www.popa
cabanova.ro
http://www.popa.cabanova.ro
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Dat in judecată de mama victimei
0 Premiată de studenți.
Actrița Catherine Zeta 
Jones a primit titlul „Fe
meia anului” din partea 
unei trupe de teatru stu
dențești de la Harvard. Ze
ta Jones va deschide o 
paradă în Piața Harvard pe

10 februarie. „Bărbatul anului” a fost 
ales Tim Robbins.

Los Angeles (MF) - Pro
ducătorul muzical Phil Spec- 
tor este dat în judecată de 
mama actriței pe care acesta 
este acuzat că ar fi ucis-o.

Donna Clarkson, a cărei fiică, 
Lana, a fost găsită împușcată 
acasă la Spector în februarie 
2003, solicită daune neprecizate

Cuba este cel mai cunoscut producător 
de țigări din lume. Guvernarea 

comunistă, condusă de fostul fumător 
Fidel Castro, a decis să interzică 

fumatul în locurile publice începând 
din această lună.

0 Fericită. Julia Roberts declară că este 
mai fericită ca niciodată de când s-a 
căsătorit cu Danny Moder și a devenit 
mămică, scrie revista Female First.

INTERZIS FUMATUL

Phil Spector (Foto: EPA)

Trimite SMS-uri în somn

Ianuarie. 1998: California devine primul 
stat american care interzice fumatul în 
majoritatea barurilor și cazinourilor. 10 
state au interzis până acum 100% 
fumatul la locul de muncă, restaurante 
sau baruri.

Martie. 2004: Irlanda devine prima 
țară europeană care interzice fumatul 
la locul de muncă.

Iunie.: Norvegia interzice total fumatul 
în restaurante și baruri.

Noiembrie.: Marea Britanla anunță In
tenția de a interzice fumatul în locuri 
publice, inclusiv restaurante fl vuB-url 
care servesc mâncare, începând din 
2006.

Londra (MF) - Un bărbat 
din orașul britanic Swansea 
a descoperit că trimite 
sms-uri în timp ce doarme, 
transmite site-ul Ananova.

Richard Griffiths, în vârstă de 
23 de ani, a trimis o serie de 
mesaje de pe telefonul mobil - 
unul chiar în timpul unui 
coșmar pe care îl avea - către 
diferite persoane.

„în timpul zilei, trimit foarte 
multe mesaje scrise. Dar am fost 
șocat când am aflat ce fac și 
noaptea”, a spus el.

Primul mesaj în timpul som
nului l-a trimis mamei sale în

Decembrie.: Noua Zeelandă extinde în 
1990 interzicerea fumatului în clădiri pub
lice, birouri și magazine, la restaurante, 
puburi, cluburi, cazinouri și spațiile școlii.

Un bal ca în cărțile cu povești
La Opera vieneză lumea bună a dansat nu doar vals și polka, dar și disco sau rock

6 Februarie. 2005: Interzicerea 
fumatului în Cuba va fl aplicai* tuturor 
spațiilor publice, inclusiv Mirourl, 
teatre, autobuze, taxiuri, trenuri, școli, 
locuri unde se prepară mâncare șl 
arene sportive. Zone de nefumătorl în 

; restaurante, cafenele șl 
' cluburi de noapte

Viena (MF) - Eleganța și 
tradiția au dominat anul 
acesta cel mai mare 
eveniment monden din 
Europa Centrală, Balul 
Operei din Viena, care s-a 
desfășurat în noaptea de joi 
spre vineri.

©GRAPHIC NEWS

Reținut pentru droguri
Los Angeles (MF) - Fiul muzicianului 

Ray Charles a fost arestat joi la Los An
geles pentru posesie și consum de co
caină, scrie cotidianul The Scotsman.

Ray Charles Robinson, în vârstă de 45 
de ani, a fost arestat la un hotel din Los 
Angeles, după ce poliția a primit un apel 
de la o persoană neidentiflcată. Potrivit 
poliției, bărbatul, care nu este la prima 
arestare pentru posesie de droguri, a fost 
eliberat pe cauțiune.

Robinson, care își mai spune și Ray 
Charles Jr., este unul dintre cei 12 urmași 
ai cântărețului de soul care a fost de
pendent de heroină timp de 20 de ani, dar 
a reușit să se vindece.

într-o ambianță mediter
aneană - 55.000 de flori și fructe 
importate din Italia - directoarea 
Elisabeth Guertler a deschis 
spectacolul de dans și muzică. 
Pentru prima oară, un cuplu 
chinez figura printre cei 180 de 
„debutanți” la bal, transmis în 
direct tot pentru prima oară de 
televiziunea chineză. O premieră 
a fost și participarea unei tinere 
de 19 ani suferind de sindromul 
Down, Sabine Kropatsch.

Celebrul dirijor japonez Seiji 
Ozawa, care petrece o parte din 
an la Viena, a dirijat vineri 
după-amiază o versiune pentru

Michael Jackson se apara intr-un nou interviu
Los Angeles (MF) - 

Michael Jackson a acordat 
un interviu rețelei ameri
cane de televiziune Fox 
News, în care s-a declarat 
încă o dată nevinovat de 
acuzațiile de agresiune sexu
ală a unui minor.

Fără să menționeze explicit 
procesul pentru agresiune de mi
nori, deoarece există un ordin 
judecătoresc care îi interzice 

cații Mt șlrbâtoEîS'Irt fc 
ceputiil sezonului de car 
navaluri în Lucerna, El
veția.. (Foto: EPA)

în cadrul procesului civil pe 
care l-a inițiat.

Producătorul în vârstă de 64 
ani este în libertate, după ce a 
depus o cauțiune de un milion 
de dolari, și își așteaptă proce
sul. El neagă acuzațiile de crimă, 
susținînd că Lana Clarckson s-a 
împușcat accidental singură.

„Familia Clarckson a sperat 
că va exista un proces penal, 
înainte de a începe urmărirea 
civilă”, arată avocații mamei 
victimei. în fața tergiversărilor 
provocate de schimbările din 
echipa de apărare a lui Spector, 
Donna Clarkson a decis să 
înceapă imediat o acțiune civilă. 
Femeia îl acuză pe Spector de 
neglijență și brutalitate față de 
fiica ei.

„Phil nu a cauzat moartea 
acestei femei, nu este răspun
zător penal sau civil de moartea 
ei. Dar nu mă miră că este dat 
în judecată pentru bani - aceas
ta pare să fie regula în zilele 
noastre”, a declarat avocatul lui 
Spector.

Curtea Superioară de la Los 
Angeles este așteptată să fixeze, 
luna aceasta, data de începere a 
procesului penal al lui Spector, 
care a fost pus sub acuzare în 
septembrie.

urmă cu 18 luni.
Câteva luni mai târziu, pri

etena sa, Ashley Jones, a primit 
următorul sms: „Ajutor, am 
necazuri, cineva mă urmărește”. 
Ashley l-a sunat imediat, iar 
Richard a mărturisit că visase.

Alt text, legat de filmul „Car
tea junglei” pe care îl văzuse cu 
două rude, spunea: „Baloo, l-ai 
văzut pe Bagheera?”.

Profesorul Chris Idzikowski, 
expert în probleme cu somnul, 
spune că nu a mai auzit așa ce
va niciodată, „dar este foarte 
plauzibil să se întâmple, fiind 
probabil un simptom al vre
murilor modeme”.

Gerl Halliwell, invitată de onoare

copii a „Flautului fermecat” de 
Mozart.

Când directorul școlii de dans 
Elmayer a rostit, la ora 22:35, 
celebrul „Alles Waltzer!”, ringul 
a fost invadat de dansatori, 

acest lucru, Jackson a spus că 
știrile senzaționale despre el 
sunt „ficțiune”.

„într-un fel, am devenit imun. 
Am piele de rinocer, dar în 
același timp sunt om și eu. Ce
va de acest gen este dureros, dar 
eu sunt puternic”, spune el. 
„Știu că în cele din ’ urmă 
adevărul va ieși la lumină, iar 
eu cred în adevăr”, mai declară 
cântărețul în interviul ce a fost 
difuzat de Fox sâmbătă.

(Foto: EPA)

bărbați în alb și negru purtând 
costumul obligatoriu cu coadă 
de rândunică, și femei în rochii 
lungi. Până la ora cinci dimi
neața, lumea bună vieneză a 
putut să danseze nu doar vals

Despre Neverland, - propri
etatea sa amenajată ca un parc 
de distracții, pe care a fost 
acuzat că o folosește pentru a 
atrage copii, Jackson spune că 
nu a încercat decât să-și creeze 
o lume care să-i fie la în
demână.

„Nu pot să mă duc la un cin
ematograf oarecare sau într-un 
parc, nu mă pot duce să-mi 
cumpăr înghețată de la magazi
nul de după colț”, spune el. 

și polka, dar și disco, rock sau 
muzică cubaneză în saloanele M 
alăturate.

Spectacol a fost și în loje, și 
pe scările maiestuoase ale Ope
rei unde, spre exemplu, Tatjana 
Gsell, văduva germană de 33 ani, 
s-a lăsat fotografiată alături de 
logodnicul său de 61 de ani, 
prințul Ferfried von Hohen- 
zollern.

Cântăreața Geri Halliwell, in
vitată de onoare a omului de 
afaceri austriac Richard Lugner, 
s-a mulțumit să danseze fără să 
dea declarații.

„Opernball”, reluat din 1877 
cu câteva întreruperi, rămâne 
cel mai frecventat dintre cele 
trei sute de baluri care au loc în 
timpul carnavalului vienez 
(„Fasching”), dar și cel mai 
scump: cele 4.700 de bilete, vân
dute cu un an în avans, au 
prețuri situate între 215 și 16.000 
de euro.

carnaval ®&-


