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Vremea va fi geroasă, îndeosebi 
dimineața. Cerul va fi variabil.
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Gardienii publici rămân pe drumuri
Pentru că nu au liceul, 60 la sută dintre gardieni nu pot trece la Poliția Comunitară

dimineața la prânz seara

Ortodoxe Române (BOR) a fost felicitat 
ieri, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 
de ani, de personalități ale vieții publice, 
reprezentanți ai Președinției, Guvernului 
și Parlamentului. (Foto: arhivă)

Deva (M.S.) - Peste 400 de 
gardieni publici din județul 
Hunedoara se află în situația 
de a rămâne fără serviciu 
din cauză că nu au liceul 
terminat și o diplomă de ba
calaureat.

Potrivit legii, gardienii pu
blici ar trebui transferați, până 
la 31 martie, în structurile 
Politiei Comunitare. Acest lucru 
va fi posibil doar dacă actualii 

gardieni publici au, cel puțin, 
liceul terminat și au obținut o 
diplomă de bacalaureat. Condiția 
este impusă de faptul că viitorii 
polițiști comunitari vor avea 
statut de funcționar public. 
Prevederea din textul de lege 
referitoare la studii are efecte 
și asupra angajatilor din Corpul 
Gardienilor Publici (CGP) Hune
doara. Potrivit datelor oficiale, 
din totalul personalului de pază, 
doar 40% îndeplinește cerințele 

referitoare la studii. Diferența de 
60 la sută ar trebui să-și caute 
de lucru în altă parte, chiar dacă 
unii oameni se află în situația 
delicată de a mai avea câțiva ani 
până la pensie. Articolul de lege 
nemulțumește și actuala con
ducere a CGP Hunedoara. „Con
sider că un serviciu de pază se 
poate efectua și fără liceu sau 
diplomă de bacalaureat. Perso
nalul de pază trebuie să fie cin
stit, corect și să respecte con

semnul postului. El știe că dacă 
i se fură ceva în timpul servi
ciului plătește”, a afirmat șeful 
CGP Hunedoara, Tibi Ghilea. în 
plus, gardienii efectueză, lunar, 
pregătire de specialitate, iar 
trimestrial se execută trageri cu 
armamentul din dotare.

De remarcat este faptul că 
CGP Hunedoara se autofi- 
nantează din încasările obținute 
prin contractele încheiate cu 
diverși beneficiari.

1 Protest fără banderolă

!

Deva (I.J.) - Magistrații hunedoreni n- 
au protestat ieri cu banderolă pe mână la 
fel cu colegii lor din întreaga țară, declară 
purtătorul de cuvânt al Tribunalului Hune
doara, Mihaela Timișan. Magistratii sunt 
nemulțumiți de acordarea unor sporuri 
salariale numai pentru anumite categorii 
de magistrati și anume cei care reprezintă 
cazurile cu grad mare de dificultate cum 
sunt cele de infracțiuni de corupție, tra
fic de persoane și crimă organizată. „Con
siderăm că toți magistrații merită o mărire 
de salariu”, adaugă Timișan.

Minerit lipsit de alternativă
Petroșani (I.J.) - „Discuțiile purtate 

ieri, la București, între reprezentanții Cen
tralei Minereurilor și liderii sindicali din 
minerit n-au adus o concluzie clară în ceea 
ce privește o alternativă viabilă pentru res
tructurările care se anunță în sector, de
clară Aurel Titel, președintele Ligii Sindi
catelor din Valea Jiului. Restructurarea va 
afecta minerii care au lucrat o viată în 
minerit și care nu vor ști în ce direcție 
să pornească, având în vedere că locuri a® 
muncă în Valea Jiului nu prea există.

Frigul de afară ne îngheață inimile
Cardiacii au ajuns la spital din cauza temperaturilor scăzute
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Deva - Cardiacii sunt bol
navii cei mai afectați de 
gerul din ultima săptămână.

în toate spitalele din județ, 
medicii intervin în fiecare zi 
pentru ameliorarea stării de 
sănătate a acestor bolnavi. „La 
Deva, zilnic se înregistrează 1-2 
persoane cu infarct și alte 15 
cazuri de bolnavi hipertensivi”, 
declară dr. Popa Tănase. La rân
dul lor, angajații Ambulantei

Bebelușii nu mai beau lapte praf
Deva (I.J.) - Cei 501 bebeluși 

deveni nu vor putea bea în 
această lună lapte praf. Aceasta 
pentru că cei care trebuie să 
trimită, din partea ministerului 
Sănătății, laptele necesar în De
va și împrejurimile arondate 
orașului nu l-au trimis.

Potrivit Legii 321/2001 și Or
dinului MSF 402/2001, Primăria 
Deva trebuie să asigure, lunar, 
pentru sugarii între 0 și 4 luni, 
câte patru cutii de lapte praf de 
700g, iar celor între 4 și 12 luni, 
2 cutii a câte 700 g. „Listele în
tocmite de medicii de familie au 

Deva spun: „cardiacii nu su
portă frigul și ce este mai grav 
este faptul că unii nu reușesc să- 
și ia medicamentele, pentru că, 
așa după cum ne spun bolnavii, 
nu au bani să și le cumpere. în 
toate cazurile semnalate, inter
venim, îi scoatem din criză și... 
mâine o luăm de la capăt”. La 
fel se întâmplă la Brad, Hune
doara și Petroșani, unde, zi de 
zi, urgentele sunt „asaltate” de 
bolnavi. „La Petroșani, situația 
socială a pacienților este de
osebită. Când ajung la noi îi în
trebăm dacă dispun de bani pen- 

fost trimise, așa cum se pro
cedează în fiecare lună, DSP 
Hunedoara.

Direcția aprobă cantitatea de 
lapte pentru fiecare sugar în 
parte. Necesarul pentru Deva, 
Sântuhalm, Cristur și Certej s-a 
asigurat până acum fără pro
bleme. Din păcate, în luna aceas
ta, a apărut o disfuncționalitate 
între minister și direcție, astfel 
că nu s-a primit deloc necesarul 
de lapte praf’, precizează An- 
drada Haiducescu, purtător de 
cuvânt în cadrul Primăriei mu
nicipiului Deva.

Medicul Popa Tănase.
tru a urma tratamentul. Dacă nu 
au, îi internăm pentru a evita 
agravarea bolii”, declară medicii 
de la Urgentă.

Cozma "se simte rău”
Petroșani (M.S.) - Fostul 

lider al minerilor din Valea 
Jiului, Miron Cozma, are 
probleme de sănătate, aces
tea agravându-se în perioa
da anilor petrecuti în în
chisoare. „Aceste boli s-au 
agravat în cei 7 ani și 
jumătate de pușcărie grea. 
După cum știți, Miron Coz
ma a fost transferat de la 
Penitenciarul din București, 
la cel din Craiova. De acolo 
este transportat la procese
le din București. Se simte 
foarte rău pe mașină”, a 
spus, fratele lui Cozma, 
Tiberiu Cozma.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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0Ucl> tn explozie. Un soldat american 
a fost ucis și alți doi au fost răniți, dumi
nică, de explozia unei bombe plasate 
pe o șosea din nordul Bagdadului, a a- 
nunțat ieri armata americană. Potrivit 
statisticilor furnizate de Pentagon, acest 
nou deces ridică la 1.444 numărul sol- 
daților americani uciși în Irak de la de
clanșarea războiului de către Statele 
Unite, în primăvara anului 2003.

Incident la consulat
Trei agresori au luat mai multi ostatici 
în consulatul Spaniei din Berna

0 Noi avertismente. Secretarul de Stat 
american, Condoleezza Rice, a adresat 
noi avertismente Iranului și Siriei, dumi
nică, în timpul vizitei pe care o întreprin
de la Ierusalim. Ea a mai declarat că 
trebuie adoptate decizii dureroase în ce
ea ce privește problema israeliano-pa- 
lestiniană.

Berna (MF) - Poliția elve
țiană a anunțat ieri diminea
ță că cei trei agresori despre 
care s-a spus că ar fi luat 
ostatici angajați ai consula
tului Spaniei la Berna se a- 
flau în continuare în inte
riorul clădirii..

Condoleezza Rice șl Mahmud Abba» la 
Ramallah (Foto: erai

Poliția municipală din Berna 
a confirmat prezența celor trei 
agresori, care sunt înarmați eu 
o armă de foc și cu un cuțit.

Un angajat al consulatului, 
care a fost rănit, a reușit să sca
pe, în timp ce alte două persoane 
luate ostatice de agresori au fost 
eliberate de forțele de ordine. 

Madrid, Ministerul spani
ol al Afacerilor Externe anunța
se că agresorii au părăsit clădi
rea consulatului, după ce au în-

cercat să spargă seiful, și că toți 
membrii personalului diploma
tic sunt în stare bună.

Pe de altă parte, forțele de or
dine elvețiene le-au adresat un 
ultimatum celor trei agresori, la 
ora locală 12.15 (13.15 ora Româ
niei), stabilind un termen de un 
sfert de oră pentru ca aceștia să 
iasă din clădire.

După expirarea ultimatumu
lui, membrii unității de elită a 
poliției elvețiene au intrat în in
teriorul consulatului.

în jurul orei 14.00 GMT (16.00, 
ora României), poliția elvețiană 
a început să retragă dispozitivul 
de securitate instituit în apropie
rea consulatului Spaniei din 
Berna, fără a da detalii cu privi
re la cei trei agresori. Forțele speciale ale pbllțtol 

elvețiene la consulat (Foto: epa;

■

în explozie
Baaquba (MF) - Opt per- 

soane au fost ucise în ex- ' 
plozia unei mașini-capcană **' 
ieri, la Baaquba, în apro
pierea uneia dintre intrări
le Cartierului General al 
poliției din provincia Diya- ' 
1a, au anunțat surse med
icale, citate de AFP.

„O mașină-capcană a ex
plodat în fața uneia dintre 
intrările Cartierului Gen
eral al poliției din Diyala 
cu puțin timp înainte de 
ora locală 11:00 (10:00 ora 
României)”, a declarat po
lițistul Mohammad Has
san. -■

Ambulanțele au fost tri
mise spre locul atacului 
pentru a transporta victi
mele.

Rice saluta eforturile 
lui Mahmud Abbas

Ramallah (MF) - Secretarul de Stat a- 
merican, Condoleezza Rice, l-a felicitat 
ieri pe liderul Autorității Palestiniene, 
Mahmud Abbas, pentru eforturile depuse 
în vederea împiedicării atacurilor antiis- 
raeliene, relatează AFP.

„Salutăm faptul că Abbas ia măsuri, 
concrete pentru securitate și restabilirea 
legii și ordinii”, a subliniat Rice cu ocazia 
unei conferințe de presă desfășurate la 
Ramallah, .împreună cu palestini
an. ■

Ea a solicitat Israelului și palestinieni
lor să facă eforturi reale pentru obținerea 
păcii în Orientul Mijlociu.

„Este momentul ca cete două părți să 
deplină toate eforturile posibile pentru a 
oferi o șansă reală păcii”, a subliniat Rice, 
precizând că, în opinia sa, israelienii și 
palestinienii înțeleg responsabilitățile ca
re le revin.

La Bosirea în Cisiordania, convoiul ofi
cial al lui Rice a trecut fără a se opri la 
mormântul lui Yasser Arafat, decedat la 
11 noiembrie, sau în fața panoului pe care 
scria „nici un palestinian nu va ceda vreo 
parte din Ierusalim”.

, Rice s-a deplasat direct la Muqataa, 
Cartierul General al Autorității Palesti
niene, unde a discutat cu Abbas.

București (MF) - Delega
ția Permanentă a PSD a 
analizat ied variantele re
feritoare lanoua structură 
de conducere a partidului 
șl la data Congresului, una 
dintre acestea fiind formu
la de conducere cu preșe
dinte și un prim-vicepreșe- 
dinte. Mai mulți lideri ai 
partidului au declarat că 
este vorba de două-trei 
variante . structura 
de condtĂSfca Insă nu a-a 
luat . Președ-

Năria-sț ihtete
se, a dectaÂt dl unii cole
gi doreec ca data Congre
sului să fie stabilită mai 

' curând decât în luna apri
lie, tar alții vor ca acesta 
să aibă loc ta luna mai

liniștească apele
El a promis PNL Covasna că va relua discuțiile cu UDMR

Sfântu Gheorghe (MF) - 
Președintele interimar al 
PNL Covasna, Hobincu Zol
tan, a declarat ieri că pre
mierul Călin Popescu Tări
ceanu i-a promis că va relua 
discuțiile cu UDMR pentru 
ca Uniunea să cedeze un 
post de vicepreședinte la C J 
Covasna și «nul de vicepri- 
mar ta SI »ntu Gheorghe.

Hobincu Zoltan a spus că a 
. avut, duminică. o scurtă în- 

1- trevedere cu Tfciceanu, în tim
pul căreia au discutat despre 
problemele cu care se confruntă 
organizația județeană și că pre
mierul a promis că va relua dis
cuțiile. cu UDMR.

El a mai spus că și împărțirea

posturilor de conducere ale in
stituțiilor deconcentrate va fi re
discutată cu liderii UDMR și că 
la negocieri va fi invitată șl del
egația covăsneană a PNL.

Conducerile filialelor județene 
Covasna ale PNL, PD și PUR au 
lipsit vineri, pentru a doua oară 
consecutiv, de la întâlnirea cu 
UDMR, programată pentry ne
gocieri în vederea împărțirii in
stituțiilor descentralizate:; - ..

Președintele UDMR Covasna.
Albert Ahnos, a declarat că pen- restul fiind împărțite între PI 

PD și PUR. Liderii AltahțeTT 
- PD și ăi PUR au refuzat însă 
acest procent, declarând că vor 
lupta pentru a obține ceF puțin 
jumătate din funcțiile 3e con
ducere ale instituțiilor descen
tralizate.

tru UDMR era important să aibă 
loc această Întâlnire, întrucât s- 
a întârziat deja cu o lună im
plementarea programului gu
vernamental pe plan local.

Liderii UDMR Covasna au re
fuzat să nominalizeze instituțiile

descentralizate la care var avea 
loc schimbări, dar au subliniat 
că împărțirea posturilor se va

face pe baza pro1 
centului obținut 
la alegeri de fie
care formațiune.

Conform algo
ritmului politic* \ 
în județul CovasU 
na UDMR ar 
obține 87,4 ta cută 
din aceste funcții, ,

S ’

Rlseurl teroriste sporite 
la summit-ul din Egipt

Ierusalim (MF) - Grupări palestiniene 
care se împotrivesc progreselor în proce
sul de pace, la summitul de la Sharm el- 
Sheikh, ar putea încerca destabilizarea re
uniunii printr-o tentativă de asasinat asu
pra președintelui Autorității Palestiniene, 
Mahmud Abbas, au avertizat miniștri is- 
raelieni.

Extremiștii din grupările armate pales
tiniene îl consideră pe Abu Mazen o ame
nințare, pentru că a înregistrat succese, 
reușind să relanseze negocierile cu Is
raelul, a declarat ministrul laburist.

Ministrul israellan al Apărării, Shaul 
Mofaz, și-a avertizat și el colegii, în ședin
ța săptămârială a Cabinetului, în privința 
unor potențiale atacuri comise de Hezbol- 
lahul șiit libanez.

Aceste atacuri, a spus el, ar viza desta
bilizarea summitului de la Sharm el- 
Sheikh, din Egipt, la care vor participa, 
azi, premierul •israelian, Ariel Sharon, și 
președintele Mahmud Abbas, sub egida, 
președintelui egiptean Hosni Mubarak și 
în prezența regelui Abdallah al II-lea al 
Iordaniei.

Mofaz a mai spus că dispune de infor
mații potrivit cărora Hamas și Jihadul Is
lamic, cele două mișcări radicale palesti
niene. precum și Hezbollahul șiit libanez 
se pregătesc de comiterea unui atentat 
major împotriva Israelului.

31g \1

Fi 
armistițiu ■

Gaza (MF) - Consiliul revolu- "r 
ționar al Fatah, principala miș
care palestiniană, s-a declarat în 
favoarea unui armistițiu total cu 
Israelul, potrivit unui comunicat < 
publicat duminică la Gaza, cU 
ocazia reuniunii prezidate de li
derul palestinian, Mahmud Atax^ 
bas. y

„Suntem dispuși să încheierii 
un armistițiu total în teritoriile 
ocupate de Israel, în conformi? 
tate cu foaia de parcurs”, inforr 
mează organismul intermediar 
al Fatah, format din 129 de mem
bri. Prima etapă a planului de 
pace internațional prevede 
încheierea violențelor, oprirea 
colonizării evreiești din teri; 
toriile palestiniene și retragerea 
armatei israeliene până la lim
itele dinainte de declanșarea In? 
tifadei, în septembrie 2000.

„Toate grupările care au legă
turi cu Fatah vor aplica această 
decizie și confirmăm că vom în
cerca să convingem în acest sens 
toate grupările palestiniene", â 
adăugat Consiliul revoluționar 
al Fatah, care a subliniat totuși 
„dreptul ta apărare a palestinie
nilor împotriva atacurilor forțe
lor israeliene”.

LțUl

Atentat sinucigaș în Mosul
Mosul (MF) - Un atentat sin

ucigaș comis ieri dimineață în 
incinta spitalului general din 
Mosul s-a soldat cu moartea a 11 
polițiști irakieni, relatează AFP,

„In total, 11 polițiști au fost 
uciși și alți șase au fost răniți în 
explozia produsă când aceștia 
așteptau să-și primească salari
ile”, a declarat căpitanul Kassem 
Mohammad Amine.

Conform colonelului de poli
ție Saad Aziz, „un agresor sinu
cigaș, oara'pista o haină lungă, 
i-t ohetaat pe tfnerii polițiști să 
se adune în jurul lui. In acel 
moment, el a detonat bomba pe 
care o avea asupra sa”.

Polițiștii urmau să-și primeas
că salariile în trei săli aflate în 
curtea spitalului.

Atentatul a fost revendicat la 
scurt timp de gruparea islamis- 
tului Abu Mussab al-Zarqawi, în- 
tr-uh mesaj publicat pe ur> site 
Internet.

„Un leu din brigada candida- 
ților la martiriu din cadrul Or
ganizației al-Qaida in țară Rafi- 
dain (Mesopotamia) s-a infiltrat 
înțr-un centru de reuniune a ne
credincioșilor care vor să intre 
în poliție, la Mosul”, precizează 
gruparea.

Autenticitatea textului încă 
nu a putut fi stabilită.
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Importe minime la ptrouni șl fânețe
strucții, mai exact pe cele din 
curțile oamenilor. Cele mai 
mici impozite sunt percepute 
pentru pășuni și fânețe, a de
clarat Dina Căstăian, șef Ser
viciu Taxe și Impozite Locale 
din cadrul Primăriei Orăștie.

multe astlH de cazuri M in 
registrează In Valea Jiului.

B. UreM 96 W/țnp/an

Orăștie (C.P.) - Cuantumul 
impozitelor locale pe 
terenurile din municipiul 
Orăștie este - diferențiat in 
funcție de destinația acestora. 
Cele mai mari impozite se 
plătese pe terenurile cu cdn-

„La secția de urgențe, iarna, 
ne confruntăm des cu cazurile 
soeia Știe orba de acele-per- 
soane care nu au o casă, nu au 
venituri”, au declarat medicii de 
la Secția de Urgență a Spitalului 
Municipal din Petroșani.

în marea lor majoritate acești

0 Cele mal frecvente cauze care au pro
dus incendii în perioada trecută din acest 
an în județul Hunedoara au fost instalațiile 
electrice defecte (15,7%), mijloacele de 
încălzire nesupravegheate, fumatul fi 
acțiunea intenționată (10,5%). Urmează, 
în ordine, echipamente electrice improvi
zate, aparate electrice sub tensiune, mij- 
loace de încălzire improvizate etc. (V.N.)

El O femele din Petroșani a fost găsită 
moartă după ce a fost accidentată de 
trenul accelerat 1824 care circula pe 
relația Cluj Napoca - Deva - Simeria - 
București Nord. Ulterior s-a constatat 
că Maria Pt, de 48 de ani, a fost acci
dentată imediat după plecarea trenului 
din Stația Petroșani. (V.N.) *•

fMgul de dimineața 
.im a permis nici măc|M 
oamenilor care 
îndepărtează zăpada să 
se dezmorțească. Cu 
toate acestea ei au 
curățat totuarele.

(foto: Traian ManyJ_

Concursul “Cangurul”
București (R.I.) - Prezentarea concursu

lui european de matematică aplicată “Can
gurul” și înscrierea elevilor are loc între 
1-21 feb. 2005. înscrierile se transmit prin 
telefon, fax, e-mail sau poștă, precizând nu
mărul elevilor înscriși pe clase, adresa și 
telefonul școlii și al organizatorului.

Dobra - gWT

oameni ajung la urgențe aproape 
înghețați de frig, acum când tem
peraturile- In cursul nopții au 
coborât și p&nă la -19 grade Cel
sius. Unii sunt aduși de salvare, 
în vreme ce alții vin pe propri
ile picioare. Din păcate, mai toți 
sunt bolnavi cronici. Motiv pen
tru care sunt internați în spital 
timp de câteva zile. Aici, pe lân
gă tratamentul medical, aceștia 
beneficiază de mâricare și căi» 
dură. Din acest motiv sunt și 
situații când unele persoane con
siderate „cazuri sociale” se 
transformă în> „pacienți fideli”, 
mai ales în lunile de iarnă.

**Șm*!g ?5Si»an

Amenințați de frigul iernii
Boschetarii caută un adăpost în spitale

Arhivele, coșmarul pensionarilor
Arhivele care se află în instituții sunt într-o stare deplorabilă
MlHAELA TăMAȘ
E-MAIL* niihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Documente vechi, 
de zeci de ani, sunt aruncate 
la voia întâmplării, în 
încăperi pline de igrasie și 
neaerisite. Ori de câte ori au 
nevoie de adeverințe sau 
acte ce se păstrează în aceste 
arhive, pensionarii, șl nu 
numai ei, trebuie să aștepte, 
zile în șir, până să fie găsite.

Un astfel de caz s-a petrecut la 
Baia de Criș Și Vața de Jos. O 
persoană care avea nevoie de o 
adeverință pentru recalcularea 
pensiei a fost nevoită să se 
plimbe pe la ușile mai multor in
stituții, dar fără nici un rezul
tat. Căuta un act, o adeverință de 

salarizare, cu care să poată dove
di că a fost plătită ca muncitor 
sezonier. Pentru a găsi un astfel 
de document a apelat la sediul 
Centrului de Colectare Fructe din 
localitatea Vața de Jos. „Arhiva 
care exista aici a fost mutată de 
vreo opt ori, to diferite localități. 
Nu mai știu unde se află acum, 
la Brad, la Baia de Criș sau la 
Deva”, spune șefa Centrului de 
Colectare a fructelor Vața de Jos.

Și totuși se poate
O excepție de la acest caz face 

arhiva Primăriei din Hunedoara. 
Aici sunt păstrate, chiar dacă nu 
sunt condiții deosebite, arhivele 
mai multor instituții, din 1938. 
Dosarele sunt aranjate astfel 
încât, în câteva minute, poate fi 
găsit orice document. „Am încer-

Documente în dezordine.

cat pe cât posibil să aranjez 
această arhivă cu fondurile pe 
care le-am primit. Ar trebui să 
existe sisteme de ventilație, mai 
multă lumină și chiar o arhivă 
computerizată. Neexistând, deo
camdată, aceste posibilități, în
cerc să mă descurc cu ceea ce 
am”, afirmă Csilla Zadic, arhi
var, Primăria Hunedoara.

''f. t

............• i
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Acum e momentul să-ți declari iublreal-
Data limită pentru trimiterea talonului este 11 februarie.
Declarațiile de dragoste vor fi publicate în Cu> < lil-eu dln&> | -n v â 
Cea mai frumnmă dectesMe IM aduce o nrfnl ureiuuti tte trei nooti la fftralaî

> *

-r

Ițisnftr eș telefon: _,

mailto:niihaela.tamas@informmedia.ro
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re cen» pământului', ^Coțsili «tthsl 

,'CăgBi săptămi« în haW’) 
JSSkfeut chîmistăi bnRÎtirî Nanovici

Mendeleev, creatorul sistemului pertQâSfi al eie- 
mentelor (m. »jg.M07|
1828 - S-a născut actorul Jack UmmoO, luur? 
St al Premiului Oscar în 1973, pentru filmul .Sta
reți tigrul' (m. 28.06.2001)

Tenisul de masa este un sport la În
demâna copiilor și adolescenților, chiar 
și a celor cu sindromul Down.

(Fotp: Traian Mânu)

Energie electrică:
Sunt programate Întreruperi in furnizarea 
energiei electrice:
10,00-12 00 Deva, ESc IJaoebai, h; M3 
08 98-î.6. jc Zor.3 Braa- Șesun Cu'echi j

Gaz: ■'
Nu ae Întrerupe furnizarea gazului metan 
In Deva.

Apă:
Sunt programate Întreruperi in furnizarea 
apei In Deva:
08.00-12.00 Străzile Călugăreni, Coziel, 

Crângului, Eroilor, Livezilor, 
-Merilor. ,

.................................. ■ni................................... aiiiissuii

PRO TV

»

Soluția Integramel din numă
rul precedent:
C - Z - C - MĂRINIMOS - 
LILA - OLE - CADA - ATOM
- Ml - OR - SE - MICUȚ - 
MIT - TAR - HA - I - MATA
HALA - TITAN - TC - CE - UL
- BEA - U - GRANGUR - MI
RA - FA - K - NOBIL - SALT

Dlgpecqraft gaâ 

informații CFR

ANTENA 1

«3

•itiXU’-Z VjșiiJZv!Vmfyn'iv.;

—KLsbl-------- '     :--------------
Upițl timpul și nu faceți mai nimic, tocmai 
sunteți suprasolicitat de șefii dv.

criză de timp privind rezolvarea unei 
■Uuni importante legate de o proprietate. Dacă 

sunteți Invitat ia o petrecere, ar fi bine să mergeți.

dfh anturaj vă deranjează șl e posi- 
atitudine. Planurile făcute împreună 

cu partenerul dv au toate șansele de reușită.

- Din dorința de a avea putere șl a fi ascultat la 
•ervfctu e posibil să vă purtați cam dur. Cel mai 
bine vă simțiți acasă. . ■

•«t___ .................... .... ............
nervozitate vă este dată de faptul că 

Jț nu sunteți în deplinătatea forțelor fizice și inte- 
iectuale. Nu vă asumați riscuri!

ț ^S^e^cupiu nu e prea simplă. Reactivați 

^•««nulțirolFl «bBî și vă închideți într-o tăcere 
* ostilă, pe care partenerul o înțelege.

*■ ■ « jț ’ ’ * ' -• .

. . J 81 —Bt.^0 oct.____________________________
Calculele făcute se verifică și vă grăbiți pe dru* 

.m. mul cel bun. La serviciu se profilează perspȘc- 
< tlve noi, care vă surprind plăcut.

i1I

.li
■MS

vyv*g»v irvv. __ •

»în exprimare pentru întreaga zi. Seara; 
Odihniți în compania familiei și deveniți re- 
5tiv la tot soiul de propuneri.

^•w.llîj.___________________________ _
dv-^unt extrem de valoroase, dar nu 

Ml puse'# practică singur. Problemele de 
I tind să dispară» ,

mtefcâSJaiv____ .................................. .______
Vă ocupați mal mult de activitățile adiacente ser- 
vfetalul decât de cele principale. Cât rămân sâ- 

* crete, aveți mai muîți bani și siguranță.

,.^^bU^rtSâ'peîhlcă vă face să suferiți pentru' 

F'dîice cuvânt nepotrivit. Sunteți obișnuit câ familia 
să nu vă fie recunoscătoare.

ou toți lembrii iamiliei, în rezolvarea 
. I un scop, dar puteți de- 
HMs unor personalități importante.
■WMMuillWIieWllill III Illi IIII ■—r.iiimluijl..

730 Jwnal TVR Sport Meteo 
7:45 Secretele naturii 
845 Desene animate: YU- 
0GI-OH (Japonia, 1998) 

9:15 Corect

930 Teleshopping 
1(M» Nocturne (reluare) 
1130 Portul rriracotelor (relu-

Hare)

11:55 Euro-dhpear
1230 Tezaur («doric (relu

are) 

1330 Desene animate: Leg
enda lui Taizan 

1430 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Alege viața I Drogul 

înseamnă moartei Re
alizator Petre Crăciun 

1530 Cultura Eno 
16.00 Kronka 
1655 TVR Indirect 
1725 Viața cu Bonnie Cu:

B Bonnie Hunt, Marie Der- 
win, Samantha Browne- 
Walters. Regia: John 

Bowab
1800 Portul miracolelor

B (Brazilia, 2001)
1850 Sport Plus ;
1900 JumalTVR Sport fleteo

2030 Cesemai spurn de-

Qșpre Plțpnil (comedie, 
Franța, 2001) Cu: Daniel 
Auteuil, Gerard Depar
dieu, Thierry Lhermitte, 
Michele Laroque. Fran
cois Pignon este con
tabil într-o mare între
prindere.'Este pe punc

tul de a fi concediat 
când se zvonește că ar 
fi homosexual.

2140 Magia filmului Kevin 
-Bacon

2200 Vorbe despre fapte 
Moderator Marian 

Voicu

231» Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Amantul marii doamne 

0 Dracula 
030 0 altfel de viațăl
13 (dramă, SUA 1994) In 

urma unui accident
- suferit la 11 ani, Hope a 

rămas redartadă mintal, 
lucru pe care mama ei 
nu l-a putut accepta

730 Ștsile ProTv Ce se în
tâmplă, doctore 7

9:10 Omul care adm cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
BCu zeci de premii, cu 

actori ce își trăiesc via
ța pe platourile de fil
mare, identificându-se 

cu personajele, cu că
sătorii, divorțuri ca-n 

filmele care se respec
tă, cu controverse ce-i 
uimesc chiar și pe cei 
mai mari admiratori, 
Tânăr și neliniștit con
tinuă să reprezinte un 
miracol, un univers ca
re a cuprins și a cucerit 
milioane de telespectatori. 

1030 Doctorul de suflete 
1145 Zâmbete într-o pastilă 
12:15 te Bloc 
1330 Știrile Profir 
13:45 Secrete (dragoste,

HSUA 1992) 

1630 Tânte și firuștit Cu:
BErfc Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
1730 Știrile Profir 
1745 Teo 
1930 Știrile Profir Sport 

20:15 Croazieră pe Oceanul 
fi spaimei (acțiune, SUA 

2004) Cu: Casper Van 
Dien, Alistair Browning, 
Bruce Burfield, Danielle 

Cormack. Vaporul ar 
care Kyle Considine și 
fiul său pornesc în 

croazieră, în vacanță, 
este deturnat de un 
grop de teroriști care 
intenționează să ia rec
ompensă pentru fiecare 
dintre călători. Kyle, 
împreună cu șefa! ser
viciului de securitate de 

pe vapor, încearcă să-l 
elimine teroriștii unul 
câte unul 

22:15 La Bloc 
2330 Știrile ProTv Sport 
Z3>6 Corupți de libertate

OEpisodul 4 

045 Știrile Pro TV 
1s45 Croazieră

Fâs 
330

seîh-

.- - - ■ • ■ ■ „ . -■ ‘ ‘ J’-

; 630 în gura presei 
(reluare)

* 7K» Observator Cu Sanda 
Nicda. Sport 

8ri» Canalul 
de știri 

KM» In gura presai 
(reluare) 

11.1» Concurs 
interactiv 

12.00 Sue Thomas 
131» Observator Cu Slmona 

Gherghe
13:45 Cei mal faimoși ani (re

luare)

1600 Observator 
1645 Vhrera-

BA ti# cu pasiune (soap, 
1999, Italia) Cu: Edoar- 
do Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saitarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 

Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1745 9595 - Te învață ce să 
fad

18:55 Mateo 
1900 Observator

Meteo''

i

i

ACASĂ
I 
I
I 
I

♦

I

TVR 2

J 
I

Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, J 

Adamarf Lopez, Julio 

Alcazar, Liliana Ro
driguez

1545 Pfiduraa blestemată. 
0Cu: Edith Gonzâlez, 

Gabriel Soto

1730 Poveștii adevărate 
1755 Vremea de acasă
1 ax» Ghanas. Cir. Saul 

Blisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 

Torres Torrijja, Arturo 

Rios

2ft15 La moutarde me monte 2ftOORiii Cu: Barbara 

(3 8U ns (comedie.
Franța, 1974) Pierre 
Richard, Jane Biricin, 
Claude Pfeplu, Jean 

Martin, Vittorio Caprioli, 
Julien Guiomar

22.-15 Obsenretor Cu Letipa 
Zaharia Sport

231» Soțul meu udgașui 
Q meu (dramă, Australia, 

2001) Cu: Cofin Friels, 
Martin Sacks, Geoff 
Morrell, Chris Haywood 
, Craig McLachlan. Intr- 

o noapte, o femeie este 

împușcată mortal în 

timp ce doarme alături 
de soțul ei.

030 In gua presei Cu 

Mircea Badea

W» Conors Interactiv

i

I 
f 
»

I 
’ I

b oceanul 
are) 
tunete

C15 îngerul nopțD. Cu:Ce-
Ssar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Banos, Patri- 

’ da Navidad -

Ehlori, Eduardo Santama- 
rina, Ana Martin, Jaque- 
ine Bracamontes, Se- 

. bastian Rulli. Josefina 

Echanove, Antonio 
Medelin 

22:00 Ciocolată ai piper. Cu: 
EiMurilo Benlcio, Mari- 

', ana Ximenes, Marcello 

,ov ss, Osmar Prado, 
Lilia Cabrai, Priscila 

Fantin
2330 Extiwsgante Anaste-

Ebta. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Rata, Kiara, 
Hilda Abraham, Dora 

Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D’Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 

Rodriguez, Mayra Ale-

730 Școala mldlorvifljl- 
B tears (reluare) 

730 Dasana animate
Q (reluare) 

88» Teleshopping 
83GCaZwp tipar 
$00 RsbelS 

10»0 Tonomatel DP 2 
1130 Ctad minute (ta aihri 
1145 Pasiuni 
1245 la... șl vezi 
1330 TetamRilng 
14A0 Danna animate Slmba
3 Junior merge la Ney 

Yorg
1430 Școala mkflor 

Bvtifltoare 
151» Impreunl ta Europa 

Emisiune în limba ger
mană

16M0 Tribuna partidelor par- 
Ismantore

1645 Jurnal TVR 
17*0 RebaW 
181» Jurnalul Euronews pan- 

lri rvxDania
18:15 dnd minute de culturi 
1830 Mărturii Teologie In cu-

EJ lori

191» Maria Bonita (Colum- 
Bbia. 1995)

2ttQ0 Dragul de Itynond 
20^ Pe irnnele pnmilor oa

ra meni
211» Lumea de aproape Pe 

urmele banilor noștri. 
Anchetă cu privire la 
drumul pe care-l par
curg banii proveniți din 
contribuția socială.

2130 Jurnal TVR Știri, sport, 
meteo

SM» Jurnalul Euronews pen- 
tiuRomMa 

22:15 Toate teniile care au 
TS trecut (dramă, SUA 

1997) Cu: Richard 
Chamberlain, Karen 

Allen, Chris Martin 

0»0 Steigsae 
045 Dragul de Raymond 
1:15 Căutare fatali (thriller, 
HSUA 1996) Cu: Tori 

Spelling, Patrick MuL 

doon, Richard Belzer. 0 
fostă stripteuză (Tori 

Spelling) se împriete
nește cu un bărbat 

h

11
i 
«
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i 
i M________
j 1650karaty Show. Cu: lonuț !

I
< 
i 
f 
i

t 
i

29® M«toiui (dramă, SUA 
'; 31985) Cu: Hanison

Ford, Kelly McGillis, 
Josef Sommer, Lukas 
Haas . Samuel, un 

. băiețel de apt ani, este 

singurul martor al unei 
crime care are loc Intr-o 
toaletă de bărbați.

2230 Trimiți ta Nato 
2230 Focus PkK Prezintă: Sil

via Nicula. Rubrica 

Sport prezentată de 
letiția Enache

2115 MHunaa (comedie 
Qneagri, Marea Britanie, 

1984) Cu: John Hurt, 
Tim Roth, Laura del Sol, 
Terence Stamp. Fostul 
gangster Willie Parker 
și-a trădat foștii colegi 
și acum locuiește în 

Spania, unde crede că 

poate scăpa de 
răzbunarea acestora.

130 Focus Prezintă: Magada 
Vasiliu (reluare)

-ti

PRIMA IV

Pulu
12»0The Ftoreurs: 3 

budteri (reluare) 
1230 T 
1255 Bani ta greu 
13ț25taMnm (comedie, 

K JA1988)
1350 Triashopping 
1435 Ed (comedie, SUA 

32000)
1535 Dragoste șl putere 
1550 Camsra de rite 
1630 Triznlțl toltab 

(reluare)

Cherminschi

1800 Focus
1900 Monica- talk show di

vertisment Cu: Monica 
Puiu Un talk-show care 
va prezenta situații con- 
flictuale

i

I 1 
t ț

<

I

i

tMțlșurafttf (comedie, 
0^2001) 

! SB5 Eu șl domna Jones 
' I3(dramă, Marea Brftenie, 
: 2002) 
> 113SIMita (comedie, SUA 
î 31990) 
! 1335 Festivalul de la 
: 3 Cannes (comedie, SUA
! 2001) 

' 1535 Nu a vina noastril 
! Q(dramâ, Italia, 2003) 

! 1730 dmma, dnema, dne-

l 
f

1730 Venus fl Marte
- Q(dragoste, Germania,

2001) Cu: Julia Sawal- 
ha, Julie Bowen

1935 Ușuraticul (comedie,
■aass. 

, 2135 Aurita Powers: Gold-
. Bmember (comedie, SUA

2002)
23:10 Frida (dramă, SUA, 

Q2OO2) Cu:

Alfred Molina, Geoffrey 
Rush, Ashley. începând 

cu dificila și complexa ei 
relație cu Diego Rivera, 
soțul, dar și mentorul 
său, șl terminând cu ili
cita și controversata aven
tură cu Leat Trotsky... 

1:10 Daritness FaHs (honor, 
«SUA 2003)

sex

I

P*
.... v

07.45-08.00 Observator
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator. .

gzs: ■ I

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de luni

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 La șuetă cu Nicolle 

(partea I)
21.00 Publicitate
21.05 La șuetă cu Nicolle 

(partea a ll-a)
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).

i 
i
s

>1:

1Z15 Misterele părintelui 
Dowling

13.00 Fiicele lui McLeod 

14.00 Ranger în Montana 

(western, SUA, 1995) 

1545 Oamenii mării (fantas
tic, SUA 1999)

1730 Colindă de Crăciun 
(dramă, SUA, 1999)

18.15 Familia Florei (dramă, 
SUA 1998)

21.00 Fiicele lui McLeod 

22.00 Brigada de poliție 
23.00 Joitian
001» Credință oarbă (dțamă, 

SUA, 1998)

11.00 Pnmul Război Mondial 
12.00 Tehnologie extremă 

13.00 Mistere
14.00 Cazinouri americane
15.00 Mari oameni de stat și 

problemele lor

16.00 Moarte și boli în familia 

regală
17.00 Istorii neelucidate. Cine 

La ucis pe JFK7

‘ 930 JO Magazinul olimpic (reluare)
* 1030 Fotbal: Gooooll (reluare) 

10:15 Omnisport (reluare) 10:30
, Schi alpin CM de la Bormio. Slalom 

uriaș feminin, prima manșă 1130 
, Fotbal Eurogmuri (reluare) 1230

Snooker Cupa Maltei (reluare) 
] '4:00 Schi Alpin CM, la Bormio, 

ana ren iiai iaș, manșa 

i a doua (lived530 Fotbal: Euro- 
■ goluri 1630 Fotbal Liga Cam- «onnfonilor Optim de finală (reluare) ,8-°° J3 Pei£Urt “ 

1630 Sărituri cu schiurile CM la
Sapporo (reluare) 1730 Tfial1S30 : 18-30 John Wilson și un safan 

Fotbal: Eurogoluri 2030 Fotbal 1
Liga Campionilor Optimi de finală 
(reluare) 2130 Reportaje Omni
sport Casa Italia 21:15 Box Gala 
Internațională 22:00 Box Dacă-i 
marți, e box în direct

I
ii

1

i 
i 
i

t

cu undița
19.00 Mașini extreme 

2000 Tehnologie extremă 

21.00 Hotelul de gheață 

22.00 Vânătorii de mituri 
23.00 Inginerie

i
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11. DECEBAL

Him
890

C.L.: Ce vă nemulțumește în 
ceea ce fbcefi?

G. R.: Legislația are multe la- 
cune. Ceea ce facem noi este, în 
principal, pe puteri proprii, pen
tru că legislația nu este aplicată 
la nivel de servicii publice și lo
cale. Totuși, pot spune despre

INA JURCONE
EMAIL: inajurcone4Mnfbrmmedia.ro

Dansul stelelor de nea Ia Grădinița 
PP7 Deva.

C.L.: Care aunt dorințele 
salvamontiștilor?

G. R.: Să găsim înțelegere și 
posibilitate de a reface cele două 
refugii din Parcul Național 
Retezat, și mă refer aici la cele 
de la Bucura și Poiana Pelegii. 
Sper să le putem transporta cu 
elicopterul, pentru că nu ne mai 
permitem să le transportăm, 
zeci de kilometri, cu spatele.

E3 Impozitul pe clădirile aflate în propri
etatea agenților economici din Orăștie 
este de 10 ori mai mare pentru imobilele 
care nu au fost reevaluate. Pentru cele 
reevaluate impozitul este de 1% din va
loarea de inventar a clădirii, iar pentru 
cele nereevaluate de 10%, a declarat 
Dina Căstăian, șef Serviciu Taxe și Im
pozite Locale din cadrul Primăriei Orăștie. 
(C.P.)

BaGzifiă fără plumb 
Benzină VPowerRacing
Benzină Premium____
Motorină Euro3 

Benzină ItSSTglumi
Benzină liin

C.L.: Există diferente între 
trecut și prezent?

G. R.: Foarte mari. înainte de 
’89 transportam victimele cu eli
copterul spre cel mai apropiat 
spital. Acum ar fi nevoie de un 
centru de intervenție rapid, gen 
SMURD, pentru urgențele din 
zonele rurale și urbane, dar și 
de personal calificat. în prezent, 
noi trebuie să facem tot.

Preț Variație

Deva (t.P.) - Factura 
pentru căldura furnizată 
•populației, aferentă lunii 
ianuarie, se va calcula uti
lizând același tarif al gi- 
gacaloriei ce a fost valabil 
și la finele anului trecut. 
Acest fapt a fost confirmat 
atât de loan Cristea, direc
torul Calor Deva, cât și de 
loan Inișconi, viceprimarul 
municipiului Deva. Pre
cizările vin în condițiile în 
care, în urma negocierilor 
cu UE, România trebuie să 
reducă în acest an cu 33% 
subvenția statului acordată 
pentru gigacalorie.
Cerințele internaționale 
sunt ca până în 2007 să nu 
mai existe nici un fel de 
subvenționare.

El ITM Hunedoara - Serviciul Sănătate șj 
Securitate în Muncă Petroșani, a înre
gistrat, lâ finele lui 2004, 610 accidente, 
de muncă soldate cu incapacitate tem
porară de munca și 8 accidente mortale 
de muncă, dintre care 7 în cadrul 
unităților miniere componente ale CNH 
Petroșani. (I.J.)
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Șalvamontiștii din Vale au avut 1875 de intervenții de la înființarea punctului Straja

fletește de felul în care 
reacționează cei din jurul acci
dentatului. Vă dau un exemplu 
de realizare profesională: am 
avut un caz în care un bărbat a 
căzut într-o prăpastie adâncă de 
70 m. Avea nenumărate leziuni 
interne, fracturi. Puteam spune 
că nu avea nici o șansă. L-am 
transportat fără elicopter, iar 
astăzi bărbatul trăiește.

vechiul Guvern că a reușit la 
nivel de Salvamont Eupeni să ne 
doteze cu echipamente perfor
mante de transport, de salvare 
pe timp de iarnă pentru 
apropierea de zona montană. 
Sper ca și cei de acum să ne 
susțină în activitățile noastre.
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 8 februarie 2005

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR- 37.283 28.997 54.234 23.923 153

Cursul valutar practicat de băncile dfe Deva fe 7 februarie. 2Q0Ș ■

... Valuta euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
C ■ V c v C V C V C . V. î

BancPost 37.200 37.750 28.800 29.500 54.100 55.100 23.800 24.800 150 158
BRD 36.850 37.750 28.600 29.480 53.540 55.290 23.520 24.340 145 158
Banca Transilvania 37.000 37.500 28.780 29.280 53.699 54.791 23.739 24.114 150 154
Raiffeisen Bank 37.000 37.700 28.700 29.500 53.900 55.100 23.680 24.270 146 156
Cursul valutar practicat de casele U schimb valutar din Deva
Star Exchange 37.000 37.300 28.500 29.000 52.500 55.000 23.000 24.700 145 153
Herdan Exchange 37.000 37.200 28.700 29.000 53.000 55.000 22.000 23.000 148 153
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0 Lucrătorii Serviciului de Investigații 
Criminale au clarificat situația tui Ionel 
Muraru, de 53 de ani, din Brad, urmărit' 
general, care avea de executat opt ani 
de închisoare pentru ucidere din culpă, 
în cazul lui urmărirea generală a fost 
revocată și mandatul restituit instanței 
emitente, întrucât executarea pedepsei 
s-a prescris. (V.N.)

Peste 40 de criminali la Deva
Planurile de evadare au fost descoperite și dejucate la timp
Valentin Neagu
E-MAIL: valentin.neagu@inforrnmedia.ro

0 Un cetățean german a surprins și 
accidentat grav pe DN 7, pe raza co
munei Zam, un bătrân care s-a angajat 
în traversarea drumului prin loc nemar
cat și fără să se asigure. Roland F. se 
numește șoferul, iar bătrânul Gheorghe 
A., de 72 de ani, din localitate. (V.N.)

0 Mal mulțl șoferi au fost depistați de 
polițiști în trafic, conducând sub influ
ența alcoolului. între aceștia se află Ma
rius B., 21 de ani, din Deva, Gheorghe 
S., 54 de ani, tot din Deva, și Adrian 
N., 27 de ani, din Rușchița. (V.N.)

Deva Aproximativ 60 la 
sută dintre „chiriașii” Peni
tenciarului Deva sunt con
damnați pentru furturi. 
Mulți regretă faptele și 
doresc cu ardoare să 
trăiască în libertate.

E.B.: Din 1998 încoace nu, deși 
tentative au fost. Se pun la cale 
tot felul de planuri, dat le-am de
jucat din vreme. Pentru a scăpa 
o vreme din penitenciar ape
lează la tot felul de gesturi: își 
bat cuie în cap, își pun ace în 
gât, își cos gura sau pleoapele, 
practic se automutilează.

Factorul Gozma
. Tiberiu Stroia

EMUL Bbefiu.strola@informmedia.ro

Oricât de mult a încercat Iliescu să mo

tiveze grațierea lui Cozma ca fiind un act 
de iertare nu a reușit să convingă pe ni
meni. Gestul său de la finalul mandatului 

prezidențial a fost interpretat de majori

tatea românilor ca o datorie care trebuia 
achitată.

Iar scandalul privind nulitatea revocării 

actului de grațiere și cererea avocatului 
lui Cozma de eliberare a clientului său 

sunt dovezi că Iliescu i-a servit 

Luceafărului Huilei portița de acces spre 
libertate. Și asta pentru că, în condițiile 

în care legea va fi respectată, Justiția tre

buie să decidă eliberarea lui Cozma. Lu
cru pe care Iliescu cu siguranță l-a știut. 

De aceea, există mari șanse ca în 

curând să asistăm la eliberarea celui care 

a reușit să terorizeze o țară-ntreagă. Și, în 
condițiile în care anul acesta Valea Jiului 
va fi lovită de un nou val de disponibi
lizări, un Miron Cozma în libertate ar 

putea deveni foarte util. Lui Iliescu 

bineînțeles. Care are tot interesul să 

creeze factori de instabilitate în țară. Să 

fim din nou arătați în toată Europa ca un 

popor de barbari.

Iar ultimele evenimente arată că minerii 

din Vale îl așteaptă pe Cozma. Și de aici, 
până la o nouă mineriadă, nu mai e 

decât un pas.

Familia tâlharilor
Deva (V.N.) - Postul de Poliție Sîntămă- 

rie Orlea a fost sesizat recent de un 
cetățean din Ciopeia că, într-o noapte, în 
jurul orei trei, două persoane au pătruns, 
prin forțarea ușii, în locuința sa. Sub 
amenințare cu un cuțit, aceștia l-au de
posedat de 1000 de euro și mai multe bi
juterii din aur. Reclamantul se numește 
Iulian M., are 4Q de ani și este cunoscut 
cu antecedente penale.

în ura# cercetărilor efectuate tâlharii 
au fost identificați. Ei sunt Căldăraș 
Adam, 42 â# ani, urmărit de Poliția Mu
nicipiului Timișoara pentru tentativă de 
omor, și fiul său cu același nume. Ambii 
sunt din Lugoj. S-a constituit o echipă ope
rativă care acționează pentru prinderea 
celor doi tâlhari.

Cuvântul Hirer Domnule Bota, 
de o bună bucată de vreme 
sunteți directorul Penitenciaru
lui Deva. La ora actuală ce 
nouță# ar fl In cadrul 
instituției ?
Emanoil Bota: Cred în primul 
rând că trebuie să remarcăm ur
mătoarea chestiune: avem mai 
puțini deținuți decât cu câteva 
luni în urmă. De la 1300 câți erau 
de obicei, de vreo patru luni sunt 
cam 1050, Acest lucru se întâm
plă de când nu mai fac arestări 
procurorii. Fenomenul este vala
bil și Ia nivel național.

CL: Cei mai mulți deținuți de 
aici pentru ce au fost con
damnați?
E.B.: Mai bine de 60 la sută din
tre ei au condamnări pentru fur
turi. Iar majoritatea dintre 
aceștia sunt tineri. Trebuie să 
dea de gândit acest lucru. Avem 
însă și criminali, tâlhari, viola
tori.., Simt apoi cei care au apli
cat lovituri cauzatoare de moarte 
sau și-au abandonat familiile,

CL: Pentru omoruri câți sunt 
condamnați ?
E.B.: Peste 40. Dar, în general, 
cei care au condamnări de peste 
10 ani sunt duși de la noi.

CU- Ați avut probleme cu 
evadările ?

a vând în vedere fap- 
2A. tul că președintele 
este o persoană publică, 
ar trebui să aibă foarte 
mare grijă de aspectul 
său exterior, de modul 
cum se prezintă în fața 
oamenilor. Sunt de 
părere că ar trebui să 
se tundă.
Valeria Codreanu, 
Deva

CU La Penitenciarul Deva e- 
xistă consumatori de droguri ?
E.B.: Din câte cunoaștem sunt 25 
de consumatori de droguri. Aces
tora li se face tratament în uni
tăți spitalicești speciale. Avem 
psiholog, educatori, serviciu de 
reintegrare socială. Chiar în ul
tima vreme 76 de deținuți au 
frecventat cursurile claselor I - 
IV și V ■ VIII. Dorim să facem și 
un curs de calculatoare.

CL: Intre ei simt divergențe, 
conflicte?
E.B.: Desigur. Uneori apar mari 
probleme între deținuți. Au tot 
felul de polițe de plătit. Atunci 
îi separăm. Atât în instanță, cât 
și la baie sau la plimbare nu-i 
lăsăm împreună. întâlnirile se 
pot termina tragic, pentru că 
mulți dintre ei sunt înrăiți, cu 
caractere dificile.

cu La recentul bilanț, șeflzl Ad
ministrației Naționale a Peni
tenciarelor, magistratul Emi- 
lian Stănișor, a solicitat minis
trului Justiției, Monica Maco- 
vei, „Înghețarea” activității Di
recției Generale de Protecție și 
Anticorupție, motivând că 
aceasta se ocupă de șantaj și 
practici negate în interiorul 
locurilor de detenție din țară. 
Cum comentați acest lucru ? 
E.B.: S-a făcut o asemenea pro
punere dar nu o comentez.

Nu cred că are impor
tanță. Aspectul fizic 

este mai puțin impor
tant chiar dacă este 
președintele României. 
Mie îmi place așa cum 
este și nu cred că acest 
aspect îi afectează 
imaginea publică. îl ca
racterizează.
Loreoana DăRăBuț, 
Deva

Emanoil Bota, directorul Psnitenoîsrulul Deva.

Ar trebui să se tundă 
și să aibă mult mai 

multă grijă de aspectul 
său exterior. Sunt des
tui demnitari fără 
podoabă capilară și cred 
că pentru un președinte 
este foarte importantă 
imaginea pe care și-o 
creează.
Vasile Boboc, 
Deva

Șapte morți într-o lună!
inspectorul șef al instituției, neDeva (V.N.) - De puțină' vre

me, în județ funcționează Inspec
toratul pentru Situații de Urgen
ță „Iancu de Hunedoara”. Aces
ta reprezintă structura specia
lizată destinată să execute misi
uni de prevenire, monitorizare 
și gestionare a situațiilor de ur
gență din județ și a luat ființă 
prin reorganizarea structurilor 
teritoriale ale pompierilor mili
tari și Inspectoratului de Pro
tecție Civilă.

Pe lângă eforturile de a pune 
pe picioare noile structuri, care 
au drept obiective principale 
apărarea vieții, bunurilor și 
mediului împotriva incendiilor 
și dezastrelor, precum și re
alizarea măsurilor de protecție 
civilă - lucrătorii inspectoratu
lui au fost angrenați în perioa
da trecută din acest an în mai 
multe acțiuni și au intervenit la 
21 de evenimente. Dintre aces
tea, 17 au fost incendii, iar pa
tru intervenții pentru descarce- 
rare (SIAMUD). Cu părere de 
rău, colonelul Petru Stăncoane,

S

spunea cu puțin timp în urmă 
că dureros este faptul că într-o 
lună doar la intervențiile lor 
pompierii au înregistrat opt vic
time: șapte morți și un rănit. 
Dintre aceștia, un om a murit în 
incendiu.

Pagubele înregistrate în acest 
interval în incendii depășesc 
două miliarde de lei. în schimb, 
valoarea celor salvate din foc se 
ridică la 10,7 miliarde. Cele mai 
multe intervenții le-au avut De
tașamentul Deva - 7 (patru in
cendii și trei descarcerări) și De
tașamentul Petroșani (șase in
cendii și o descarcerare). Urmea
ză apoi în ordine subunitățile 
Hunedoara, Brad, Uricani, Orăș- 
tioara.

în prezent, până la operațio- 
nalizarea completă a tuturor 
structurilor din componența in
spectoratului, de gestionarea 
situațiilor de urgență se ocupă 
în paralel Centrul Operațional 
Județean și Serviciul de Pro
tecție Civilă.

Indiferent dacă se 
tunde sau nu Traian 

Băsescu va rămâne 
aceeași persoană. Nu 
cred că imaginea este 
foarte importantă și 
toate discuțiile pe tema 
șuviței sunt neesențiale. 
Face parte din propria 
lui personalitate.
Aurora Poenar, 
Deva

Cel mai important as
pect care trebuie

avut în vedere la pre
ședintele României este 
propria lui personalitate 
și capacitatea de a fl un 
adevărat lider. Nu are
importanță dacă se 
tunde sau nu, Traian 
Băsescu rămâne același. 
Simona,
Deva
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date în cadrul 
«npionatului 
jțional de futsal

0 Tenismanul suedez Robin Soderiing, 
cap de serie numărul cinci, a câștigat, 
duminică, turneul d& tenis de la Mila ic-, 
dotat cu premii în valoare de 323.250 
de euro. Soderiing l-a învins în finală, 
cu scorul de 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 
pe cehul Radek Stepanek, cap de serie 
numărul patru. La acest turneu, pririci- 

£<fțalul-favorit a fost românul Andrei.Pâvel, 
:care> însă a fost eliminat în turul doi de. 
germanul Tomas Behrend. (C,M.)

0 Președintele Comisiei Centrale a Ar
bitrilor, Ion Crăckinescu, a declarat că ar
bitrii români au fost acceptați să conducă 
meciuri în campionatele străine. „Este un 
câștig imens pentru arbitrajul românesc. 
Cred că este o șansă în plus de afirmare 
a lui Tudor, dar și a celorlalți români care 
vor arbitra în străinătate”, a- declarat 
Crăciunescu. (C.M.)

Ploaie de goluri în meciurile disputate în etapele municipale ale competiției la futsal

HMbH Hunedoara: . R'-

CorW r O» 
inou cte Hd. 9-1; Constructorul - Știința e-2; _»u-

CorM 4-6; Constructonrf/CortM 8-# ^rrț» 
Juniorii 3-14.

a. șstf ii

ClPRlAN MARlNUț

-M. ciprîan.marinut@informr iedia.ro

Deva - Pornit la drum cu 
un număr record de echipe 
participante, Campionatul 
Județean de Futsal și-a eta
lat încă de la etapele munici
pale veleitățile de competiție 
spectacol.

Cu excepția unui singur meci 
încheiat la egalitate (1-1), în 
toate celelalte 23 de partide dis
putate la acest sfârșit de 
săptămână in cadrul etapelor 
municipale Deva și Hunedoara 
s-a detulat un adevărat festival 
al golurilor, înscriindu-se cel 
puțin de câte cinci ori.

ffUKE-
care consutt» sarea și piperul 
to* lulUi in sală, componenții 
echipelor participante au „pus 
în scenă” execuții tehnice și ar
tificii preluate de Ia adevărații 
fotbaliști prin care au compen
sat viteza mai modestă a acțiu
nilor. La Hunedoara, dincolo de 
spectacol, lupta pentru primele

locuri a fost echilibrată. In am
bele grupe, trei dintre cele patru 
echipe au avui același număr de 
puncte, astfel că departajarea în 
clasament s-a făcut pe baza 
golaverajului.

La Deva, Dava și Alaska 
Team par favorite la primele 
locuri, dar lupta pentru califi
care rămâne deschisă. Primele 
trei clasate la Deva și Hu
nedoara vor juca la turneul fi- 
riial cu echipele de pe locul I din 
Petroșani și Siîrieria, unde din 
păcate numărul echipelor par
ticipante e mai mic.

„Ediția din acest an a Cam
pionatului Județean de Futsal e 
mai puternică decât cele ante
rioare. S-au înscris mai multe

Be,,lângă această eficacitate- ihfoi și,-.ta plus, a scăzut me- 
dia de vârstă, astfel că meciurile

iJMMH ioiwriSi - It) ș» Corbii -
«MW- f '

sunt mai dispirtare. Campioana 
care va reprezenta județul la 
etapa zonală și celelalte două 
echfoe de pe podium vor fi pre
miate de AJ Fotbal”, afirma 
Dgru Tom a, secretarul Asocia* 
p Județene de Fotbal Hune
doara.

0 - 24-7 9
•0 "" 8-4 .
1 1&6 ■ . r
1 4-13

' 3'
....

2. Boromir 2 2.0 0 .... : is-5 ^.ș-
3, JUSHQJUS, _______a, . 1 . 6 1 ■ 14-12 - 3

In Jurul focului.

întrecerile, cuprinzând probe 
de sanie viteză, orientare turis
tică pe timp de iarnă și tir cu ar
cul, s-au desfășurat pe Dealul Ho- 
lumb, din apropierea municipiu
lui Orăștie. Cea mai spectacu
loasă probă a fost, bineînțeles, 
proba de sanie viteză, în care 
concurenții au fost obligați să 
parcurgă, contra cronometru, un 
traseu prestabilit de organiza
tori. Nu au lipsit nici căzăturile 
în zăpadă, care involuntar au 
stârnit râsul.

Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.lancu@lnformmedia.ro

„Jocurile Zăpezii” - Reeditare
întreceri de sezon pe Dealul Holumb de lângă municipiul Orăștie

Celelalte două probe au fost 
mult mai dificile. Orientarea tu
ristică pe timp de iarnă, „în 
stea”, solicită concurenții la o 
foarte mare concentrare, astfel 
încât nu toate echipajele au 
reușit să termine proba. în ceea 
ce privește proba de tir cu arcul, 
aici nici măcar nu au fost acor
date premii, neputându-se face 
o departajare din cauza impre
ciziei participanților. în final to
tul s-a încheiat cu o masă în aer 
liber, în jurul unui foc de tabără.

Orientare: . g
I - pentea Coma» șl < £ 

. _ Comei Crișan .. _ <-
ff r- Emilia Jude și

Răzvan Hrițcu '

Tir Oii arcul; > a!
nu s-au acordat premii.

' ' ’ ■ "■ u
■■■nil..........

iedia.ro
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El Mika Hakklnen a dez
mințit zvonurile potrivit că
rora ar fi tentat să revină 
Tn cursele de Formula 1. 
Dublul campion mondial a 
declarat tabloidului finlan
dez lltalehtl că a terminat-

o definitiv cu Marele Circ.(L.G.),
. I . . ■

0 Fostul internațional german Mehmet 
Scholl, în vârstă de 34 de ani, și-a pre
lungit până în 2006 contractul cu clubul 
Bayem Munchen, a anunțat președintele 
grupării, karl-Heinz Rummenigge.(MF)

Interdicție la pariuri
România e bănuită de meciuri trucate

|-1aS ** Bolcgna 
țgfaSW.- IfWMaziona 
Cagliari - US Lecce. 
^Sarțta-Uvomo 
Chlevo Verona - Messina 
Reggina -Siena_______

13 
.3:1 
kO 
1-0

Berlin (MF) - UEFA inten 
ționeazâ să Interzică fotba
liștilor, arbitrilor și condu
cătorilor de club să parieze 
pe rezultatele unor meciuri, 
a confirmat Gerhard Mayer- 
Vorfelder, copreședinte al 
Federației Germane de Fot
bal (DFB).

‘„UEFA vrea să tnmoducă un 
cod al onoare!'care să prevadă 
că fotbaliștii, arbitrii și condu
cătorii de club nu pot paria pe 
rezultatele unor meciuri. Proble
ma aceasta nu există doar In 
Germania. Italia, România și Ce
hia au avut, de asemenea, astfel 
de probleme”, a declarat copre
ședintele DFB, la două săptă
mâni după izbucnirea undi scan
dal legat de meciuri trucate în

-3
A330
43

Brescia - Udinese
Șarnpdorta Genova - Rorerrtlna
Paimio - Wu»,..,. ....
âaMHWMt 1. Juventus (50 puncte), 2^ AC M8ân
(48), 3. Udinese (40).

Primm Division (etapa 22)
Albacete - Rari aaM0BHL_„ ...... ,2-t
Getafe - Numancia ,__ _________ ■ ~ . 1 - Ș

MMBMsiRrel Mallorca ~ 0-0
BetlșSevilla - Osasuna Pamgtona Y" S - *. 
Villarreal - Racing Santander................. . -Ș-Jț
Qsporfivo La Coruna - Athletic Bilbao _ 1-1
f# Barcelona - Atlațlco Badtid - " 0
leal SoeKlad - Valencia g JW
Real Madra - Espanyoi Barcelona 4-0
Clasament: ft. FC Barcelona (■ puncte), 2. Real 
MM WW. 3- Valencia (38). ■ .

United (56), 3. Arsenal (54). ' 8

2-T
«chestor CKy 0-1.

Bullgan (stânga sus)

campionatul Germaniei. Forul 
european de fotbal a anunțat, 
săptămâna trecută, semnarea 
unui acord cu principala agenție 
de pariuri sportive, Betfair, pen
tru a păstra integritatea compe
tițiilor sade. în cadrul anchetei 
privind meciurile inmate, Par
chetul din Berlin cercetează 25 de 
persoane, printre care patru ar
bitri și 14 jucători, acuzați de 
implicare în manipularea a cel 
puțin zece rezultate din campio
natul și Cupa Germaniei. La rân
dul ei, federația de la Berlin a 
creat o comisie de prevenire a 
situațiilor de acest gen, însărci
nată să ia legătura cu organiza
torii de pariuri în scopul de a gă
si o modalitate prin care fotbaliș
tilor și arbitrilor să li se inter
zică participarea la aceste jocuri.

Și-a împlinit visul
București (L.G.) - Ceea ce nu 

a reușit cu echipa României, pen
tru care a evoluat în peste 300 
de partide, Alexandru Buligan a 
izbutit cu selecționata țării sale 
de adopție. Transferat to Spania 
imediat după Revoluție, fostul 
apărător al buturilor echipei Po
litehnica Timișoara a devenit în 
scurt timp unul dintre cei mai 
apreciați jucători din campio
natul iberic. în 2001, anul retra
gerii sale de pe teren, a triumfat 
cu Portland San Antonio în Liga 
Campionilor, .apoi a fost desem
nat antrenor al portarilor echipei 
naționale de tineret a Spaniei, 
dar și secund al formației la care 
a jucat. Saltul lâ prima reprezen
tativă l-a făcut în luna decem
brie, cu puțin timp înaintea Cam
pionatului Mondial din Tunisia, 
unde avea să câștige titlul.

ș 'aS

■nA >

Anul Irlandei în Turneul celor 6?

Oferta pentru MancMsta
Londra (MF) - Omul de afaceri american 

Malcolm Glazer a formulat o nouă propu
nere pentru achiziționarea clubului Man
chester United. Potrivit unui comunicat 
al grupării engleze, Glazer, care deține deja 
28 la sută din acțiunile clubului, a făcut 
„propuneri detaliate” și speră ca acestea 
să fie acceptaHr. „Conducerea grupării 
Manchester United a anunțat familia Gla
zer pe 20 decembrie 2004 despre modifică
rile pe care le dorește la propunerea ini
țială, Înainte de a Începe discuțiile pe a- 
ceastă temă. Conducerea poate confirma că 
a primit propuneri detaliate în conformi
tate cu condițiile solicitate care ar putea 
servi drept bază pentru oferta lui Glazer. 
Un anunț mai precis va fi făcut la momen
tul oportun”, se arată in comunicatul gru
pării Manchester. Malcolm Glazer, proprie
tar al echipei de fotbal american Tampa 
Bay Buccaneers, a pierdut, pe 12 noiembrie 
2004, sprijinul de care beneficia din partea 
băncii JP Morgan, după ce a votat Împo
triva realegerii in funcție a trei membri ai 
conducerii clubului Manchester United.

„Verzi” au debutat eu o victorie la Roma, devenind la câștigarea trofeBui
considera însă nedrentătiți de a- 
cest rezultat, după d^ Uj-a fost a- 
nulat în mod eronat« 
fect valabil. Si 
a învins, oarecum 
me, a fost Irlanda, '» 
trecut cu 28 - 17 
nind astfel liderii clasamentului 
după prima etapă. Naționala 
„trifoiului” are cel mâi avanta
jos program, jucând acasă cu 
Anglia și Franța. De altfel, cele 
două superputeri se vor întâlni 
chiar în acest week-end, pe 
„Twickenham”. Totuși, mult mai 
interesant pare însă acum ce vor

LlVIU (SORBEA
hwl: IMtf4prtlBWiwWnnmtlia.ro

Lotrfr* - Bto aproape două 
" trifoiului

u victorie 
turneu

putea fi însă anul.marilor 
îm pliniri pentru selecționata 
Iul Eddie O SulBvan.

utf a foai

Prima etapă a ediției 2005 a 
Turneului celor 6 Națiuni la rug
by a fost unul de șoc. Anglia, 
campioană mondială, a pierdut 
în Țâra Galilor cu 9 - II, printr-o

transformare marcată cu doar 4 
minute înain de final. Asta 
după ce galez '-au aflat în a- 
vantaj la pauză (8 - 3), iar Anglia 
revenise și preluase conducerea 
cu 9 - 8 în minutul 69. în aceeași 
zi, la Paria, Franța a fost la nu
mai 2 minute de o rușinoasă în
frângere în fața Scoției. Dețină
toarea trofeului în T6N a fost 
condusă în permanență, pentru 
ca un eseu marcat în minutul 78, 
la o gravă greșeală a defensivei 
adverse, să aducă „cocoșilor” o 
victorie nesperată în acel mo
ment, cu 16 - 9. Scoțienii se pot

- —i — ‘ • 1‘
face Tara Galilor în Italia și 
Irlanda in Scoția. Interesant este 
faptul că Scoția - cotată ca fiind 
cea mai modestă echipă din a- 
ceastă ediție a Six Nations'- este 
singura care a câștigat un tur
neu în ultimii zece ani (îi 199$ 
cu excepția granzilor, Anglia 
Franța. Ultimul succes galez în 
această competiție datează din 
1985, in vreme ce Irlanda nu a 
mai gustat din cupa victoriei 
tocmai din 1985. Pe irlandezi 
vom avea ocazia să-i vedem intr-un 
meci-test cu naționala României 
în luna noiembrie.

1

Săgețile argintii, mai Iuți ca oricând
Piloții de Formula 1 testează la greu noile monoposturi 

Valencia (L.G.) - Finlande
zul Kimi Raikkonen a fost
cel mai rapid pilot în testele 
efectuate sâptâm&aa trecută 
pe circuitul „Ricardo Tor
ino”, de lângă Valencia.

Liderul echipei McLaren Mer
cedes a reușit, la volanul noului 
monopost MP4-20, să fie mai ra
pid cu o secundă decât coechi
pierul său Alexsmder Wttrz, care 
a pilotat însă vechea mașină 
MP4-19B. Raikkonen a efectuat 
cele 117 tururi ale circuitului 
spaniol fără nici o problemă, sta

bilind cel mai bun timp al său 
la 1 minut 8.995 secunde. Wiirz 
a făcut și el 134.de tururi și ast
fel Mci^aren încheie sesiunea de. 
antrenamente libere cu satisfac
ția de a-și fi îmbunătățit timpii 
în fiecare zi. Jarno Trulli în mod 
încurajator a obținut al treilea 
timp, pe noul bolid Toyota, luân- 
du-i fața lui Olivier Panis. Re
prezentanții Renault au fost și ei 
mulțumiți de rezultatele obținu
te de Fernando Alonso, care a 
scos al patrulea timp, spre ma
rele deliciu al fanilor spanioli, 
veniți în număr mare special

pentru a-și încuraja compatrio
tul. Piloții de la BAR au testat 
mai mult noile cauciucuri decât 
fiabilitatea motorului Honda, 
ceea ce a făcut ca Takuma Sato 
și Jenson Button să fie mai slab 
clasați. Germanul Michael Schu
macher și-a făcut și ei apariția 
prima dată după o lungă vacanță 
petrecută la schi, dar de aseme
nea a fost preocupat de testarea 
anvelopelor. Campionul mondial 
a fost al optulea în topul vitezei, 
după 50 de ture efectuate, în timp 
ce coechipierul său Rubens Ba- 
richello s-â clasat abia al zecelea.

3

Abramovici A 
rămâne în top

Paris (MF) - Numărul 
miliardarilor în dolari din 
Rusia a crescut de la 25 de 
persoane la începutul lui 
2004 la 39 de persoane în a- 
cest an, Roman Abramo- 
vici, proprietarul clubului 
ue fotbal Che‘ Londra 
fiind în continuare cel mai 
bogat din clasament, cu o a- ‘ 
vere estimați h 11,5 miliar
de de dolari 'orrivit revis
tei ruse Finans, 
miraj ovici s-a 
trecut cu 4%.

IMtf4prtlBWiwWnnmtlia.ro
134.de
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în curând, adio școală generală!
Elevii clasei a Villa G petrec ultima iarna împreună la „A. Șaguna”

Ducluc Cristina

MKOMn lonuț

Viorica Romm
E-MAIL v<Orfca.roman©lnformmedla.ro

Deva - Elevii claselor a 
VIH-a se bncnrâ acum de 
ultimele luad în care măi 
sunt colegi, înaintea ab
solvirii școlii generale. 
Protagoniștii acestei pa
gini au doitit sS aibă ca 
amintire o poză de grup 
pe fundalul alb al zăpezii.

Neri oc tori să plece spre 
alte unități de învățământ, 
unde-și vor continua studiile, 
elevii claselor terminale au 
în același timp, și nostalgia 
anilor petrecut! împreună. 
Se întorc cu drag în timp, re
memorând clipele trăite 
alături de colegii și dascălii 
lor.

își amintesc de educa
toarea lor Lacrima Minișca, 
de învățătoarele Felicia Dan- 
ciu și Doina Ocoș. Nu-i vor 
uita nici pe profesorii Iulian 

Deldegan, Diana Țârlea, 
Mirela Toma, Florin Boldea, 
Viorica Visirin, Alina Alba, 
Flavia Suciu, Nicolae Ghișe, 
Oliver Megyesi, Delia Cărpi- 
nișan și Maria Brusturean, 
ori pe directorii Gelu Mi
nișca și Dana Popa. Dar cel 
mai mult și-o vor aminti pe 
diriginta lor, Lina Căta, de la 
care au aflat atâtea lucruri 
utile pentru viată.

Le sunt recunoscători 
acestor dascăli minunați și 
părinții lor, după cum ținea 
să precizeze Lia Pinciuc, în 
numele comitetului de 
părinți a cărui președintă 
este.

Deocamdată, membrii cla
sei a VUI-a G formează un 
colectiv de elevi buni, toți 
având medii peste 7 iar 
Ervin Toth (care a mai 
apărut în „Cuvântul liber” - 
n.r.) de 9,77. Bravo lor! Me
rită felicitați pentru străda

nia de a fi la înălțimea ti
tlului de Școală Europeană, 
dobândit în 2004 de Școala 
„Andrei Șaguna” Deva.

Și, cu siguranță, aparte
nența Ia o asemenea școală îi 
va obliga să fie performanți, 
să aibă un comportament 
demn și în anii de liceu, de 
facultate ori mai târziu în 
viață.

Amintirile cu care pleacă 
din școala generală au un 
parfum aparte. De la 
stângăciile din primele zile 
ale vieții de elev, când exi
gențele păreau prea mari 
față de grădiniță, până acum 
la vârsta adolescenței, când 
în inimi se nasc florii 
primelor sentimente gingașe 
pentru colegul/colega de 
bancă, drumul a fost lung. 
Uneori a fost presărat cu 
izbânzi și bucurii, alteori cu 
nelmpliniri și mici nemul
țumiri.

N-au lipsit nici 
năzdrăvăniile specifice 
vârstei școlarilor mici iar 
apoi de gimnaziu, sancțio
nate atunci, devenite am
intire acum. Toate și-au avut 
rolul și rostul lor în for
marea adolescenților de azi.

Fiecare dintre cei 23 de 
elevi ai clasei va pleca din 
școală cu un bagaj de 
cunoștințe și deprinderi fără 
de care nu s-ar putea des
curca în timpul liceului.

Dar toți vor lua cu ei și 
imaginea clipelor frumoase 
petrecute împreună, strân
gerea de inimă dată de 
emoțiile de la teze, de la con
cursurile școlare sau pur și 
simplu de la orele la care 
materia le era... paralelă.

Până vor spune „adio 
școală generală” Ie urăm suc
ces la învățătură și le dorim 
să pășească cu dreptul în 
viața de liceeni. Plncluc Carina

• VI.!

II

(Fotografii de Tralan Mânu)

Niță Răzvan

Șologon Bianca Traduc Ciaudlu

Orfca.roman%25c2%25a9lnformmedla.ro
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B Mlrcla Muntean, pri
marul municipiului Deva, 
a declarat ieri că „este o 
onoare pentru județul 
Hunedoara că a reușit să 
obțină, prin membrii de 
partid, funcții de condu

cere în PNL la nivel central, pentru pri
ma dată după 1989”. Amintim că Dan 
Radii Rușanu a fost ales vicepreședinte 
PNL, iar Mircia Muntean - membru su
pleant al Biroului Executiv. (D.l.)

0 La sfârșitul acestei săptămâni cei mai 
buni elevi vor participa la fazele județene 
ale mai multor olifopiade: de limba ger
mană, limba română (concursul „Mihai 
Eminescu") și proba scrisă a concursu
lui de Resurse naturale și protecția me
diului. (R.l.)

Ger de crapă pietrele
Deva (M.S.)- Locuitorii municipiului 

Deva s-au confruntat ieri dimineață cu una 
dintre cele mai scăzute temperaturi ale 
acestui an, minus 18,7 grade Celsius. Me
teorologii de la stația Deva afirmă că vre
mea se menține rece, dar temperaturile 
minime vor marca o ușoară creștere în 
cursul zilei de astăzi, când vor oscila în
tre minus 12 și minus 7 grade Celsius. Cea 
mai scăzută temperatură înregistrată la 
Deva a fost consemnată de meteorologi în 
data de 31 ianuarie 1947, când termome
trele 'au arătat o valoare de minus 28,6 
grade Celsius.

3QQ00 le>

Sanda. Bocaniciu
EMAIL: «anda.bocanlolu@lnfornnmedla.ro

Deci Primăria Geoagiu, care 
nu dorește să întrețină im ast
fel de spațiu, deși intr-o stațiune

La lila m faca foc doua zaa pentru încălzirea sălii.

DEVA

Instituțiile de cultură din România alunecă spre faliment fiind pe cale de dispariție

Deva - „în Occident nu 
există termenii de casă de 
cultură sau cămin cultural. 
Plin urmare și in 'România 
vor dispărea! Ce rost are să 
muncești prin conceperea și 
susținerea, în fiecare an, a 
unui program de activitate 
doar ea să poți întreține o 
ditamai casa de cultură!”

Este opinia unui director al 
unei case de cultură hunedorene 
de proporții, care „mai mult 
înghite bani decât să producă”.

In județul Hunedoara, pro-ble- 
ma acestor instituții de cultură 
este pe zi ce trece tot mai gravă. 
Casele de cultură abis trăiesc, 
mehținându-se pe linie de plu
tire, unele deteriorându-se și de
venind ineficiente. Căminele cul
turale sunt deja pe cale de dis
pariție! Toate primăriile co
munelor gospodăresc aceste 
așezăminte culturale cum pot. 
Unele mai bine, alte prost și al
tele deloc.

La Centrul Județean al 
Creației Populare Hunedoara, 
conform ultimei legi date de 
ministerul de resort, se așteaptă 
dosarele cu documente necesare 
pentru dobândirea autorizației 
de funcționare. Dintr-un număr 
de peste 300 de cămine culturale, 
deși au avut la dispoziție 
aproape un an, doar 20 au în
tocmit dosarul cerut. Restul!? 
Da, aici e buba! Restul nu pot 
răspunde acestei solicitări pen
tru că nu au acte de proprietate, 
nu au activitate în ultimul an 
sau nu au...dotare!...

Unele primării s-au gândit la . rc terii cu vechime. „Acum to
tul se face pe prea mulți bani iar 
clădirile caselor municipale sau 
orășenești cer foarte mult pen
tru întreținere!”

în concluzie, în România se 
vor desființa toate aceste clădiri 
destinate culturii și se va ajunge 
în stradă! Da;, th stradă, exact 
acolo unde se desfășoară în oc
cident actul Cultural. în stradă 
și pe stadioane, iar impu
nătoarele instituții de cultură 
ale lumii vor ajunge, probabil, 
muzee...

este necesar, mai bine renunță 
la el! în schimb, de 2 ani încoace 
investește într-o construcție de 
acest gen, nouă, la Gelmar!!... 
Acolo s-au băgat până acum 7 
miliarde de lei. La Orăștioara de 
Sus, primarul Aurel Tămășoiu 
spune că: „avem 6 cămine dar 
nu cunosc ce este cu acele au
torizări. Cred că la noi este to
tul în regulă!”

însă noi spunem că nu poate 
fi „în regulă” când Primăria zu
grăvește un cămin pe vară iar 
activitatea derulată acolo este de 
„o nuntă pe an”! Cam așa se 
îmtâmplă în întreg județul cu 
așezămintele culturale.

Din păcate, chiar și marile 
case de cultură sunt în suferință 
iar motivele sunt multe.

Chiar și lipsa spectacolelor 
este unul! „Nu se mai fac, ca 
altădată”, afirmă nostalgici di-

(Foto: Traian Mânu)

o salvare. Așa se întâmplă ia 
Geoagiu. Primăria s-a gândit ca 
in localitatea Geoagiu-Băi să 
concesioneze clădirea căminului 
cultural „care nu funcționează 
de ani și nu este dotat cores
punzător”.

Avem sau nu nevoie de 
cfindne culturale?

Primaria
Comunei Boș o rod

anunță licitație publică pen
tru întocmirea:

1 Studiu de fezabilitate 
„Canalizare menajeră si plu
viala in localitățile Efosorod și 
Chitic!".

2. Proiect tehnic „Anexă 
stație de tratare''.

Termenul de depunere a 
ofertelor: 23.02,2005. ora 
15.00.

informații la telefonul: 
0254/733050.

Deva (I.J.) • Dana Cadariu, din Geoa
giu, și-a luat concediu pentru îngrijirea 
copilului mic în februarie 2004. Până în iu
nie a plătit 6,5% fondul de sănătate, după 
care plata s-a sistat. Dorește să știe da ce, 
dacă este legal, dacă mai poate primi 
înapoi banii pe care i-a plătit și dacă nu 
poate beneficia de o majorare a alocației 
pentru îngrijirea copilului majorată de la 
1 ianuarie 2005.

Răspunsul l-am obținut de la loan Nis- 
tor, directorul Casei Județene de Pensii 
Hunedoara: „Legea pentru contribuția la 
bugetul de asigurări de sănătate s-a mo
dificat din iulie, astfel că Dana Cadariu nu 
a mai trebuit să plătească acești bani din 
banfi proprii, ci suma i-a fost plătită din 
fondul de asigurări sociale. Mai mult, pen
tru că majorarea alocației pentru îngri
jirea copilului s-a făcut Ia 1 ianuarie 2005, 
de această alocație majorată nu pot bene
ficia decât mamele care au rămas în con
cediu pentru îngrijirea copilului mic doar 
de la 1 ianuarie acest an”.

------------------------:----------------- t-----------

Fundația Romanian Angel Appeal
(WWW.raa.rp)

angajează 2 asistenți consiliere HIV/SIDA pentru 
Centrul de Consiliere și Testare din cadrul DSPJ Deva

TOT
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(Ref PMTCT - 01).

I asistent medical cu autorizație de liberă practică, 
J cunoștințe utilizare PC. aptitudini de comunicare. 
W disponibilitate muncă de teren. Carnetul de con- 
} ducere categoria B constituie un avantaj. 
3 Rezidenta în Județul Hunedoara este obligatorie.

CandidațH sunt rugați să trimită CV șl scrisoare de In
tenție ia adresa: Str. Rodiei 52, sector 3, București, cod 
030956, fax 021-3232490, e-mall: laura.popadraa.ro sau 
pot aplica direct pe slte-ul: www.raa.ro secțiunea «Jobs». 
Data MMM: 25-02-2005. Candldațll selectați vor fl con
tactat! ta vederea mul Interviu.

a

mailto:anda.bocanlolu@lnfornnmedla.ro
laura.popadraa.ro
http://www.raa.ro
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în Deva, ofer 1
0722/362364

primăvară
• Mn partea soțului Căsălean Nicolae pentru 

I soția Carmen, sănătate, fericire, în mândre 
^Wealuri, fericită să plutești ca lebăda pe valuri.

Vând ap, 2 camere (03)

a așartwmnt 2 camere decomandat modificat 
termopane, ușă metalică tavan fals, preț 900 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/582592.
• apartamant2camere Deva, etaj 4,zonă bună 
preț 600 milioane W. Tel. 0743/281271.
• apartament 2 camere Hunedoara, zona 
bazrru.il lie încț cater, bi.n și ca spațiu xxtxt- 
dal, preț 400 milioane lei. Tel. 0723/882258
e apartament 2 camere semidecomandat 
modificări, gresie, faianță repartitoare, gaz 
contorizat b de n închis, Al. Laietekr, bl AB1, 
ap. 31,27000 euro, negociabil 0722/406784.
a apartament 2 camere, zona Gâta, str. 
Emineso, gresie, faianță pan Jet tetmopan, 
contorizat, instalațiinoi riurlbafcon închis. 
Te 723/850Î58
• apartament? camere, decomandat zona OM 
Hunedoara, etaj 2, centrală termică lavabil, 
termopan, terasă preț 22500 euro, negociabil. 
Tel. 072 V854953

Vând ap, 3 camere (05)

• apartament a ■ contorizat apă i uz, 
parchet, bloc de cărfeiiidf geam la ’ »t 
ocupabil ImedNi poet ?S0 milioane lei. Tel. 
0745 356077
• apartMMtat I camere contorizat balcon 
închis, canafizare separată zona piață nret 
ir dabil Fel 67411210 8,
• toarta etaMt apartament 3 camere, zona G. 
Eriescu et4bun,decomandat, parchet, gresie, 
faianță preț 1,550 mid. lei. Tel ac», 
0788/361782.

Vând ap. 4 camere (07 ■

• toarte îngâni apartament 4 camere. Liliacu lui. 
2 băi, 2 balcoane, contorizat, reț
15 rnâd. lei r.cgociaoll Se eliberează!' aprilie- 
ma. 2242ta. ^,<361782

in Balșa. ramua Romaruuc loan, 
k Dwa, zona liceului Peda ™ 

sc 6 mp, teren aferent 1.700 mp. TeL 
0727/007253,216003.
• vând casă, zonă ultracentrală Deva, suprafață 
construia 600 mp, teren aferent 1.70) mp. Tel. 
0727/007253,216003.

Cumpăr case, vite (14)

• caii de vacanță construcție 2002; pi-pi-E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 1K ip. toate itlitațile, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723 JT
«vând casă de vacanță în stațiunea Geoagiu- 

țl Băi. Tel. 0254/241044 după ora 17

Vând garsoniere (19)

• vând anoMl Deva etaj intermediar, 
.•menajat, centrală termică mobilată, preț 520 
miioanelei.Tel KXV231271.
• vând garaoitieril ireva, ultrace ntral, 35 mp, 

. renovat occidental, termopan, gresie, faianță
^-Javabil, contorizat preț 100 rnilioar? lei. 
-«pl 0722 564004

^artvând ganwderă Dorobanți, gresie, faianță 
apometre, etaj L ton ă preț 620 
mifcane lei. negociat. Te 1.0722/693683,211021
• vând unim garsonieră complot nob. 
lată termopane, ușă metalică preț 15.000 euro, 
negociabil. Tel. 0740/210780.

Cursuri gratuite de pregătire Uri domeniul IT 

SC INFOMIN SA Ceva

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor Informației, 
proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 
2002 Cueziun Economică șl Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umi e pentru:

• personal angajat în IMM-url;
* personal angajat in întreprinderile de stat aflate in 

proces de restructurare.
Proiectul permite accesul gratuit, egal șl nedlscrlmfnatorlu 

al adulțllor 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.

Organizează la DEVA: l

• SC Daniele Company SRL Deva, Str. 
Rândunicll, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu, în vederea realizării 
produselor tricotate șl croșetata Relații tel 
206094, int 25.

Export SRL Deva, distribuitor autorizat 
pentru judelui Hunedoara al produselor 
înțesa, Mailzia, Fax. nark, etc, anga
jează agenți comerciali. CV prin fax 
0254/233593.

SC BOROMIR IND SRL - MOARA DEVA

CWWfflU
& ?

• taran Hraritan, Deva, utilități, S 700 mp, preț 
15 euro/mp. Tel. 0723/882258
e tom btoMlin, la șosea, Hunedoara, wă 
gaz, curent suprafață plană preț 6 euro/mp. tel. 
0723/005657.
evtort X parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tel. 211124.
. Ind UDO mp teren, 40 m fi, situat fo zona 
Vulcan 'leva. Tel. 0722/744403.
e vând 21700 mp teren pent agricultură si 
6O:i0 mp teren pentru construct sau agri
cultură ambele localitatea Totești ■ Hateg, lâr^ă 
canton. Tei. 212272.
e vând 4 ha term, h Dea pentru construcție 
case, vedere panoramică Tel. 0722/744403.
• vând(0Ornpieen,lhDev!i, pentru construcție 
casă 20 m fs, preț 15 euro/mp. Tel. 0788/313702.
• vând toarta urgent teren extravilan, st 70 ari 
18 km de Deva, ta sosea, preț 50 milioane lei. 
negociabil Tel.224a6,0788-361782
• vând to Deva XD0 mp teren intravilan la 
capătul SiăziiRosetti.fadlItăti apăgaz, curent 
preț 12 euro/ms rieț$iablL’'eî. 0254/22178

Imobile chilii (29)
- Inchonc șMpt rwrwrcial închis, birouri ți 
platformă betonată In Deva, 320 mp total. Tel. 
0724/306152.
• ofer spre închiriere garai. Deva cartier Micul 
DaJas, pretabii și pentru comerț. Tel, 212272, 
0323/732561

3 camere centrală 
termică a_ ultracentrală cu as mă bună 
Simeria;în<,ta cameră la casă în Simeria. 
Tel. 0724/840763,0”) resieu, OM 2/230817.

ÎSDOHC, af 1998 abs/ac, full 
electric, alarmă ffi/XB km, preț 43tx) eu-o. Tel. 
0723/060903.
• vând Ml Astra E? DU Carwan, argintiu, af
07.2001,1120l»tan.anerairtîn tară OM tâOO 
euro. TeL 0724488510. !
• vând Opal Astra 1.7 DTI Bmousine af 03.2t»l, 
albă 110.000 km, ci nerulată ,n tară preț 8200 
euro. Tet 0724/188610.
• vând Vrtw 340, af 1987, 2 * 1 șl motor 
Renault; 1721 cmc, stare perfectă de foneponare, 
preț 65 milioane lei Tel. 225587,0722/794788
• vând VW Passat 1.9 TDI limousine, af 1L2001, 
albastru. 106®» km, nevigație. multiple dotări, 
Ci, nerulat, in ta*, oreț zi aou urc 
072W88610

Camioane, remorci

• vâr» au», jmwu cu macara 8+5 tone, nein-
matriculat, preț negociabil. Tel. 229248, 
0722/772477. „ :
• vând autocamion RabaR 10215 lur),anvelope 
noi, acumulatori noi, preț89 mlioane lei negd- 
ciaoii ii. 0726/743274.

Utilaje, unelte, indusă iale și 
agricole (40 =

• vând remorcă tip furgon pentru microbuze 2 
axe, maxim autorizat pe axe 3000, L 4200,11935, 
h 2210, agreată tir, preț 115 milioane lei. Tel. 
0722/ .66!
«vând tractor 41 CP cu cosi toan remorcă n 
perfectă stare, preț 195 milioane lei, negociabil. 
Tel. 683091.
• vând tractor U 650 + plug cu 3 brazde. Tel. 
0254/242269.

Mobilier si interioare (47)

Decese (75) Comemorări (76)

Dumnezeu să-l odihnească in pace.

Familia anunță cu durere în suflet trecerea în 
| [ neființă a celui care a fost

MUREȘ AN CORNEL
în vârstă de 57 ani. înmormântarea are loc miercuri 9 
februarie, ora 13, de la Capela din Micro 15 la Cimitirul 
Bejan Deva.

S-au scurs 7 ani triști de când a plecat dintre noi, prea devreme, 
COSTELBÂRLA, 

lăsând în urmă doar lacrimi și păreri de rău. Ne vor lipsi 
întotdeauna generozitatea, zâmbetul și optimismul său, 

amintindu-ne mereu de sufletul său mare și bun.
Dumnezeu să-l odihnească! 

Soția Diana-Felicia, frații, cumnatele și nepoții.

Un ultim omagiu din partea cadrelor didactice și a 
elevilor din Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir 
Hurmuzescu” Deva celui care a fost un coleg 

deosebit și un dascăl ilustru,
prof. VÎRTOPEANU GRIGORE

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.Olimpia Palamariu este alături de colega și 
prietena sa Maria Gina Vârtopeanu în aceste grele 
clipe prilejuite de despărțirea de soțul iubit,

prof. GRIGORE VÂRTOPEANU
Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște.

Salaiiații Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva 
suni alături de colega Maria Vârtopeanu în aceste triste 
momente ale despărțirii de dragul său soț,

prof. GRIGORE VÂRTOPEANU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• «M danrttor malwn „Ludovic XIV", 110 ani, 
pat 2 noptiere, 2 dulapuri, toa, tă 5 piese 
(cristal). Tel. 0723/88258

vind uitene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane Li, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț 
Informați 0723/481776 sau

îmbrăcăminte,încălțăminte 
art’cole sport (52)

vândantume port pădunenesc, preț negociabil. 
Tel. 0726/412429, 0724/080314.
• vândhaM de piele lungă nr 52, b )ăb că 
800.000 lei și geacă piele preț 400.000 lei. Tel.

• cumpăr rafturi și vftrlnr netallce. bine 
întreținute pentru magazin. Tel. 0722/161661.

Tel: 230.630233170,233.180 
Fax. 224.550.

www.almel.ro,eknal9smart.ro 
rvtooHwr ue apartarneni, 
--------  Mobilier de birou, 
uși PORTA------------------
— Tapițerii, Canwe de 

tineret
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• chiegcul de ziare tie lângă 
Ciuntim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micr» 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Arta Forma.
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentare Pacta;
• chioșcul de ziare intersecția 
Samflrescu Bdul DeiobaL 

• «ând addidri Fts'ner noi, 2 m și legături Look 
noi, preț 50 euro. Tel. 0726/321244,224112 seara.

Artă, antichități, cârti, 
reviste (55)

—Veme, ediția cartonată (ediția ion 
Creangă), numerele 1,8,11,14.15,20. Tel. 217201, 
0723/271676.
a vând ca1 din fo..in, «eoni de peste 60 ani, preț 
negociabil. Tel. 218174,237139.

Electrocasnice (56)
• rând centrata rumă.în sare de funsționare 
Valliant, 7.5 milioane lei, mașină de spălat 
Bauknerth 32. milioane lei betonieră 115 
milioane lei. Relații tel. 0254/232225,0746/0518
• vând masin urfiiet îriploc, mașină cusu. 
nasturi sau etichete pe produse textile, mașină 
et& uică cusut performantă Te 0258/73W3

• vâed X capre, famHla .litarlu Eva, at Pojoga. 
Tel. 0741/423206.
• vând 70 capre. Infornații latei. 246280
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
07 □ 005657
• vând Un, preț negociabil. Te 0726/412429 
0724/080314.

Cărință: Ss uîarâ;
■ permis ds conducere cetegor a B ■ telefon mobil
- disponibilitate la deplasare în teren - salariul 10.000.000 lei net +
- experiență în vânzări procent din vânzări

Așteptăm CV - urile la fax 0254/218.963.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

Anunțurile »e prainu zilnic. între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică ppbHoltsto a cotidianului nostru. Redacția nu își asumi rtsoonsaHlftatea pentru conținutul 
anunțurHer da mici puMIettats.

Instrumente muzicale (60)

» rttad pian Zaoka Soim Wier Jahere 1842 cu 
coadă corzi încrucișate, plăcii bronz, stare 
Ir'pe.abilă Rel ții teL 0744/889956,611145.

Altele (61)

• vând copiator A4/A3 Zoom, stare foarte bună 
ne ită consumabile, preț 5 milioane lei. Tel. 
0740/031253.
-vând cowr ixrsan 2.5 x 35, f.ind vlșiniu. 
congelator Arctic 5 sertare și dinam auto 12 V 
sigila el. 241815,2400 ‘ serviciu.
• văi iiatoMM ptectr-r, capa/ate 60 ouă cu 
indicator de temperatură preț un milion lei. Tei. 
0766/651026.
• vând rarrid masă irccpal .14* piese, 1.7 
milioane lei. settacâ uri 12 peruane în geantă 
Diplomat, i"6ț i,6 milicane Iei Tel. 234076.
• vând vână fontă stare perfectă foarte 
convenabil, 150 x 0.75 m. Tel 233023.

Pierderi (62)

i— ton asigurări sănătate .* numele 
Cata Alexandru Robert Se declară nul.
■ pMut ramat asigurări sănătate pa nutaglfe.
basca Aurei. Se declare m ».
• pia « camei asigurări sănătate pe numele 
Rus Adrian Sorin Se declară nul.

Citații (63)
• DoamnaSaboAmșoa cheamâîn instanță în 
data de 1802.2005 la Judecătoria Hunedoara, pe 
■ umiiil Sab > C laudiu oerirm divorț

licitații (64)

• Htala Bradmin >A Brto organizează,«citeț■<: 
în data de 21.02.2005 pentru închirietea-unui 
teren în suprafață de 250 mp Tel. 612800.

Matrimoniale (69)
• Adrian 11/192, k" i ndru, fără vicii, situație 
materială bună doresc să cunosc domnișoară 
25 ■ 28 ani, care dorește cu adevărat căsătorie. 
Tel. 0740/907657.

/

Solicitări servicii (71)

• SC Mart Center 9Rt cu sediu! în lociiitalea 
Hațeg, Str. Tineretului, nr. 22, județul Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 

it nzr"" e mediu, penti; obiectivul Recu
perarea deșeurilor și resturilor nemetalice reci- 
clabile, situat în Hațeg, Str. UntafeMui, nr. 22. 
'hfonnatii se pot ostine la APM Furedoara, 
zilnic între orele 9 ■ 17. Eventualele sesizări și 
reclamați! potfi depuse în termen de 10 zile de ia 
data anunțului.

■ tânăr 23 ai ent 2004 Facultatea de 
■rigtrerl îunosttrrțeocerare p’ (Word, Excel, 
Autocad), permis conducere cat 6, doresc anga
jare. Tel d742/27CX136.

• efectuez «pbn definitivă cu laser cu 
lumină l t • lepartai rtauri,
du toxină botullrifeă umplere riduri si buze 
cu acid rtaluranic. Tel. 0742/963uTa

• «te rtMi transport marfă Deva - Timișoara, 
preț negociabil, in funcție de greutate și volum, 

rr 0,6tone. J 0740/420521.

str. Piața Victoriei, nr.
L Deva, vizavi de hotel Samis, program 
non stop. Tel. 222390.

• «factuazbaMport marfă local și interurban 
cir autoutilitară de 3,2 tone util. Duba «te 
prevăzută și cu stendere per rtru confecții 1600.1 
240, h 230. Tel. 229611,0740/963297.
■ Rnuaje Mariana si exterioare, lucrări de 
corsrucții, feianță gresie oaicnet", el. 2E466. 
după ora 20.
• ponor autaturiwn, rxecut transport In 
comodat Tel 218174,0788/250114.

uau; colaboratori serioși 
cu putere oe rț uncă Câștig nelimitat premii Tel. 
22290 >722/375316
• Smart 1 Mi 2000 C?va angajează programa
tori weh cu S'»1 îs cunoștințe dt oco și «eb 
designed. CV la job8srrarttecn2000.com sau tax 

54/
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0 Poluare. O pată de petrol s-a răspân
dit în zona Port Said, din nordul Egiptu
lui, după coliziunea a două petroliere.

Marley a fi împlinit 60 de ani

0 Preferat. Videoclipul melodiei „Thril
ler” a lui Michael Jackson este conside
rat de britanici cel mai bun din toate 
timpurile, într-un sondaj realizat de pos
tul de televiziune Channel Four.

0 Vinde casa. Nicole Kidman a decis 
să-și vândă casa din Sydney, după ce 
în apropierea acesteia a fost găsit un 
dispozitiv de ascultare.

Addis Abeba (MF) - Peste 
300.000 de fani, adepți ai ras- 
tafarianismului sau simpli 
curioși, s-au reunit duminică 
la Addis Abeba pentru un 
concert de dimensiunii gigan
tice în memoria lui Bob Mar
ley, figură legendară a muzi
cii reggae, care ar fi împlinit 
60 de ani pe 6 februarie.

Cheltuieli mari de proces
Santa Maria (MF) - Procesul lui Mi

chael Jackson pentru agresiune sexuală a 
unui minor va costa statul 40.000 de dolari 
pe zi, scrie revista Female First.

Costul total al procesului e estimat la 
patru milioane de dolari, sumă in care nu 
intră cheltuielile făcute pentru desfășu
rarea anchetei și a procesului propriu-zis.

Audierea în cadrul căreia Jackson a lu
at cunoștință de acuzații a costat muni
cipalitatea 157.985 de dolari, sumă în care 
sunt incluse salariile funcționarilor ju
decătoriei, curățenia, gardurile de sepa
rare a mulțimii de tribunal, etc.

I

Sub uii soare fierbinte, o ma
re de oameni în roșu, verde și 
galben, culorile rasta, au inun
dat piața principală din capita-

Zlggy Marley (Foto: epaj

Record la vânzări de bilete

Școala de samba „Tradicao" (Foto: epa>

Nebunia de la Rio
Rio de Janeiro (MF) - „felocos” și 

„bandas” (grupuri) de carnaval au luat cu 
asalt, sâmbătă, străzile mai multor car
tiere din Rio de Janeiro, cu defilările lor 
zgomotoase, care blochează uneori circu
lația timp de ore întregi.

Anul acesta, o noutate este un „bloco” 
format din 200 de străini, care trăiesc în 
Rio sau care sunt doar în vacanță. Aceștia 
vor defila pe plaja de la Copacabana în 
cel mai autentic stil carioca.

Tradiționalul Boia Preta, „bloco” năs
cut în urmă cu 85 ani în centrul orașului, 
a deschis festivitățile sâmbătă dimineața, 
după înmânarea simbolică a cheilor de 
către primarul orașului „regelui Momo”, 
simbolul tuturor exceselor Carnavalului.

Domnia lui Momo durează cinci zile, 
cât ține „marea nebunie" a cărei apoteoză 
va fi reprezentată de defilările școlilor 
de samba în nopțile de duminică și luni.

Dublin (MF) - U2 a dobo
rât recordurile irlandeze de 
box office pentru vânzările 
de bilete la concertele trupei 
din Dublin, după ce mai 
mult de 150.000 de bilete au 
fost vândute în 50 de 
minute.

Biletele pentru cele două con
certe de pe stadionul din Croke 
Park au fost puse în vânzare la 
ora 8:00, vineri dimineața. „Nu 
s-a măi văzut ceva asemănător 
în Irlanda, până acum. Am fi 
putut vinde un milion de bilete", 
a spus Justin Green, purtător de 
cuvânt al organizatorilor - MCD 
Promoters.

Concertele U2 la Dublin, din 
24 și 25 iunie, fac parte din tur
neul mondial „Vertigo”. Turneul

Au murit asfixiați
în Spania, optsprezece persoane au decedat

han
intoxicării cu gaz butan

Castellon (MF) - Optspre
zece persoane dlntr-o regiu
ne rurală din Spania au fost 
găsite moarte, duminică, în
tr-un han din Todelella, pro
vincia Castellon, din cauza 
inhalării de gaze toxice.

Esțe cel mai grav accident de 
acest tip petrecut în Spania de 
peste un deceniu, au declarat 
membrii echipelor de salvare.

Victimele, descoperite la ora 
locală 16:30, făceau.parte din- 
tr-un grup de circa 50 de persoa
ne, care închiriaseră localul pen
tru a petrecere. Toate persoanele 
erau originare din câteva sate 
din regiunea Els Ports.

Victimele sunt 11 bărbați și 
șapte femei, cu vârste cuprinse 
între 25 și 40 de ani, a declarat 
o infirmieră de la spitalul din 
Castellon, însă - potrivit. Tima
rului din Morelia - cea mai tâ
nără victimă avea 17 ani-și era

NASA visează colonizarea
o

Los Angeles (MF) - încălzirea globală 
poate deveni un adevărat flagel pe Pă
mânt, dar injectarea gazelor care creează 
efectul de seră în atmosfera planetei Mar
te ar putea provoca transformarea aceste
ia într-o planetă pe care viața ar fi posibi
lă și care ar putea fi colonizată în viitor.

Oamenii de știință de la Centrul de 
Cercetare Ames, aparținând NASA, pro
pun folosirea unor substanțe gazoase pe 
bază de fluor care se regăsesc pe supra
fața planetei Marte și care ar favoriza în
ceperea procesului de încălzire.

Creșterea nivelului efectului de seră în 
atmosfera planetei Marte ar cauza topirea 
gheții și emanarea dioxidului de carbon. 
Procesul ar putea dura secole sau milenii, 
precizează cercetătorii.

Premiați
Los Angeles (MF) - Hilary 

Swank și Jamie Foxx au fost 
premia# de colegii lor din 
cadrul Screen Actors' Guild 
(SAG) - principalul sindicat 
american al actorilor.

La fel și comedia „Sideways”, 
care adună în continuare pre
mii, cu trei săptămâni înainte de 
decernarea Oscarurilor; „Side
ways”, în regia lui Alexander 

la etiopiană, cu o suprafață de 
patru hectare, unde în trecut de
filau trupele regimului marxist 
etiopian.

Mulțimea de 300.000 până la 
350.000 de persoane, după esti
mările poliției, a fost suprave
gheată de sute de soldați și po
lițiști, în timp ce zece tancuri 
erau dispuse în apropiere. Tam- 
burii regali din Burundi au i- 
naugurat, spre prânz, festivită
țile „Africii unite”.

„N-aș fi crezut că voi trăi des
tul de mult pentru a vedea acest 
lucru”, a declarat mulțimii Ce- 
della, mama lui Marley, de 80 ani.

Publicul a aprins torțe de hâr
tie. atunci când văduva lui Mar
ley, Rita, și alți membri ai fami
liei au urcat pe scenă pentru a 
interpreta câteva din marile suc-, 
cese ale fostei vedete.

Programul concertului, pre
văzut inițial să dureze nouă ore, 
a fost redus destul de mult. Cân
tăreții senegalezi Baba Maal și 
Youssou N'dour nu au mai figu
rat în program, spre deosebire 
de cântărețele Angâlique Kidjo 
și Yvonne Shaka Shaka.

«•

U2 în concert (Foto: EPA)

;va începe la Sa» Diego pe 28 
martie și va include 13 orașe din ’ 
Statele Unite ale Americii. Tru
pa va cânta și în 24 de locații 
europene, terminând turneul la 
Lisabona, în august.

Majoritatea biletelor, care 
aveau prețuri ciijiriiise între 
59,50 șl 80 euro fiecare, s-au vân
dut online.

muzician. Ceilalți patru muzi
cieni ai formației chemate la pe
trecere figurează, de asemenea, 
printre morți.

După petrecere, unii dintre 
invitați s-au întors acasă, dar o

de colegii din Sindi 
f I

Payne, a primit premiul pentru 
cea mai bună distribuție, pentru 
performanța actorilor Paul Gia- 
matti, Thomas Haden Church, 
Sandra Oh și Virginia Madsen. 

Premiul pentru cea mai bună 
actriță i-a revenit lui Hilary 
Swank, deja răsplătită la Glo
burile de Aur pentru rolul de bo- 
xeur din „Million Dollar Baby”, 
în regia lui Clint Eastwood. Ja
mie Foxx a obținut premiul pen-

dintre cei prezanțj...fa lo
cal au rămas să doarmă la ha
nul San Cristobal, o clădire Isto
rică, datând din secolul al XV-lea, 
transformată într-un motel toar
te solicitat la sfârșitul săptămâ-

zațul A-rtortl*ir ' ' ' i
tru cel mai bun actor cu inter
pretarea rolului lui Ray Charles 
în „Ray”. Și el fusese deja premi
at cu ocazia Globurilor de Aur.

„The Aviator” a trebuit să se 
mulțumească cu premiul pentru 
cel mai bun rol secundar femi
nin, decernat actriței Cate Blan
chett. Premiul pentru cel mai 
bun rol secundar masculin i-a 
fost acordat lui Morgan Freeman 
cu „Million Dollar Baby”. 

nii de locuitorii din regiunea 
Todelella.

Aprpape toți cei care au răT/ 
mas la han au murit în somn. 
Potrivit primelor elemente ale 
anchetei decesul a intervenit ca 
urmare a intoxicării cu gaz bu
tan, provenind de la o butelie. 
Firma Repsol Butane, fabrican
tul buteliei, a trimis experți la 
fața-locului.

Președintele comunității au
tonome Valencia, sosit la locul 
tragediei, a afirmat că doar două 
persoane dintre cele care au ră
mas la han au supraviețuit, de
oarece dormeau într-o cameră 
mai îndepărtată de sursa ema
națiilor de gaz. Aceștia au fost 
găsiți în stare de inconștiență 
șl au fost transportați la spital.

Președintele comunității au
tonome Valencia a decretat pen
tru luni zi de doliu, afirmând că 
toată lumea este bulversată de 
această tragedie.


