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Vremea se va răci ușor, izolat se vor 
semnala precipitații mixte.
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dimineața la prânz seara

Procesul interlopilor începe în 11 ianuarie
Cel mai „greu” dosar de crimă organizată din județ va fi judecat peste câteva zile

O Miss și un Mister... populari! 
(Foto: Traian Mânu)

Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Considerat a fi al 
doilea dosar ca importanță, 
după cel al arestării clanului 
cămătarilor, cazul Spumă și 
Bibanu va fi judecat în
cepând cu data de 
11 ianuarie.

Arestarea celor doi interlopi 
Lucian Sârbu zis „Spumă” și 
Daniel Bumbaru zis „Bibanu” a 

avut loc pe 4 noiembrie la De
va. Iar acuzațiile aduse au fost 
dintre cele mai grave, vizând in
fracțiuni tipice unor rețele de 
crimă organizată. Vestea a căzut 
ca un trăsnet în lumea interlopă 
din toată zona de vest a țării 
unde gruparea condusă de cei 
doi avea ramificații puternice. 
Odată cu cei doi au mai fost 
arestate alte patru persoane 
printre care și agentul de poliție 
Vasile Precup. Valul de arestări 
a continuat pe tot parcursul a

nului. Lovitura de teatru a ve
nit, însă, odată cu arestarea 
șefului Poliției Municipiului De
va, Ioan David. Rând pe rând, în 
cazul Spumă și Bibanu au fost 
arestate 24 de persoane, printre 
care și fratele lui Spumă, Cris
tian Daniel Sârbu, după des
coperirea unui adevărat arsenal. 
Rechizitoriul întocmit celor 24 
de interlopi și complicilor aces
tora, aflați în arestul Poliției din 
Alba Iulia, a adunat 50 de 
pagini. Puși în fața faptelor, ei

au recunoscut o parte dintre 
acuzații. în rechizitoriu se arată 
că există declarații date de cel 
puțin 38 de persoane care, sub 
amenințare și șantaj, au plătit 
taxe de protecție grupării 
mafiote. Descoperirea arsenalu
lui deținut de mafioți este pusă 
pe seama unor informații venite 
din partea unora dintre cei ares
tați. Pentru faptele comise 
Spumă și Bibanu riscă să stea 
ani grei după gratii. Mai exact 
între 10 și 20 de ani.

E Sănătatea a fost uitată de consilierii 
Primăriei Petroșani când au calculat 
tougetul municipiului pe anul 2005. în 
^004, sănătatea a avut alocate 5,6 mi
liarde de lei, din care, efectiv s-au acor
dat doar 500 de milioane. (IJ.)

0 Asigurătorii vor fi mult mai atenți în
cepând din 2005 la potențialele fraude, 
prin introducerea declarației pe propria 
răspundere și în cazul asigurărilor de 
locuințe. Introducerea acestor declarații 
va crește atenția asiguraților, explică Dan 
Stoian, director Omniasig AGI. (C.P.)

Mu, modificării!
Deva (C.P.) - Majoritatea liderilor sindi

cali se opun modificării unilaterale a 
prevederilor Codului Muncii. Reacția aces
tora survine la scurt timp după 
" -ezentarea programului de guvernare.

gr ij or ar ea sindicaliștilor este cu atât mai, 
■are cu cât în acest moment din comisia 

.ripârtită lipsește ministrul delegat pentru 
elațiile cu sindicatele și patronatele, 
chimbarea Codului Muncii fără negocieri 

poate duce la declanșarea unor ample 
mișcări sindicale, sunt de părere liderii 
...indicați din județ.

Șase propuneri pentru Prefectură
PNL și PD au anunțat candidații pentru funcția de prefect

Deva (M.S.) - Organizațiile 
județene ale PNL și PD au 
făcut publice numele per
soanelor propuse pentru ocu
parea funcției de prefect al 
județului Hunedoara.

Pentru funcția de prefect au 
fost propuse șase persoane. PNL 
Hunedoara a nominalizat pentru 
ocuparea acestui post pe Dan 
Pricăjan, directorul unei firme 
din Orăștie și pe Victor Bucaleț, 
director la o societate din Hune
doara și consilier județean în ac
tuala legislatură. Președintele

Șomajul ■ la cote înalte
Deva (I.J.) - Indiferent de cine 

va conduce destinele județului 
după alegerea prefectului, șoma
jul b^'.edorean va atinge cote 
înalte în caz că se vor reduce 
subvențiile pentru minerit și 
ajutoarele du stat, declară loan 
Marcel Socol, directorul AJOFM 
Hunedoara. „Integrarea în UE 
înseamnă eliminarea subven
țiilor în întregime până în 2007. 
Aceasta se va realiza treptat. 
Eforturile realizate până în 
prezent de agenția județeană au 
reușit reducerea ratei șomajului 
în 2004 la 11,27%. Din nefericire. 

filialei județene PNL Hunedoara, 
Mircia Muntean, spune că par
tidul pe care-1 reprezintă va avea 
prefecți sau subprefecți în 34 de 
prefecturi din țară. Organizația 
județeană a PD a propus patru 
persoane pentru ocuparea 
funcției de prefect, a afirmat 
loan Marcu, vicepreședinte al fi
lialei. Pe lista PD Hunedoara se 
află înscriși Cristian Vladu, din 
Simeria, directorul comercial al 
Regionalei CFR Timișoara, 
Vasile Iorgovan, din Deva, in- 
formâtician Marian Mihalache, 
din Hunedoara, jurist, și Dorin 

aceasta ne plasează tot pe locul 
I la nivel național ca număr de 
șomeri.

Unul dintre pașii pe care tre
buie să-i parcurgă județul nos
tru în eliminarea subvențiilor 
sunt restructurările la nivel de 
2005 din minerit. Astfel, doar în 
cursul acestui an vor fi disponi- 
bilizați 1500 de mineri, doar de 
la CNH Petroșani și Minvest De
va. Până în prezent se anunță 
disponibilizarea a 2500 de per
soane, iar până la finele anului 
cifra va trece de 4000”, mai 
adaugă Socol,

Gligor, din Brad, manager. PUR 
Hunedoara nu a prezentat încă 
o listă nominală a persoanelor 
care ar putea candida pentru 
funcția de prefect, a spus preșe
dintele organizației județene, 
Petru Mărginean. El a mențio
nat că PUR își dorește să aibă o 
asemenea funcție în județul 
Hunedoara. în ceea ce privește 
UDMR, senatorul Frunda Gyor- 
gy, președinte al Consiliului 
Reprezentanților Unionali, de
clara ieri că Uniunea solicită, 
printre altele, și un post de sub
prefect în județul Hunedoara.

Termen prelungit?
Deva (T.S.) - Termenul 

de procurare a rovignetei s- 
ar putea prelungi până la 1 
februarie. Pentru mașinile 
cu tonaj mai mic de 3,5 tone 
valoarea taxei este maxi
mum 24 de euro. Se pare că 
decizia va fi luată datorită 
termenului mic de procu
rare a rovignetei. „Deocam
dată știm că termenul limi
tă pentru achitarea acestei 
taxe este 15 ianuarie, afirmă 
Vasilica Gireadă, diriginta 
OP 6 din Deva. Există posi
bilitatea prelungirii acestui 
termen, dar nu avem con
firmarea acestei hotărâri”.

în 
cam
pusurile 
special 
create, 
sinis
trat ii 
primesc 
mân
care.
'Foto: EPA)
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0 Felicitat de Powell. Secretarul de stat 
al SUA, Colin Powell, l-a felicitat 
sâmbătă, într-o convorbire telefonică, pe 
Mihai Răzvan Ungureanu, pentru prelu
area mandatului de ministru de Externe 
al României. Cei doi au trecut în re
vistă aspecte de interes imediat în 
relația bilaterală și au convenit asupra 
analizării temelor comune din calendarul 
de contacte pentru perioada următoare.

0 Șeful Cancelariei. Postul de șef al 
cancelariei premierului va fi ocupat de 
liberalul Aleodor Frâncu. Frâncu (47 ani), 
de profesie inginer, este membru al Par
tidului Național Liberal din 1997 și a 
ocupat funcția de secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor, în perioada 
1997-2000.

Dictatul de la Covasna, în justiție?,
PNL-PD Covasna amenință că va da în judecată statul dacă va fi numit un prefect maghiaJ

Sfântu Gheorghe (MF) - 
Liderii Alianței PNL-PD Co
vasna, alături de cel al PUR, 
au anunțat, ieri, că, în cazul 
în care Guvernul va numi 
prefect maghiar în județ, vor 
da în judecată statul român 
pentru încălcarea drep
turilor omului.

„Vom consulta juriștii noștri 
pentru a vedea ce putem face să 
intervenim la forurile europene, 
dar și să dăm în judecată statul 
român pentru încălcarea drep
turilor omului, deoarece, în 
cazul în care se va numi un pre
fect UDMR în județul Covasna,

drepturile românilor din zonă 
vor fi încălcate”, a declarat dep
utatul PD Petre Străchinaru.

Conducerile locale ale PNL, 
PD și PUR Covasna au trimis, 
ieri, o scrisoare primului mi
nistru, președintelui țării, lider
ilor Alianței D.A., prin care se so
licită încă o dată ca Guvernul să 
nu cedeze în fața UDMR și să nu 
numească un prefect al Uniunii.

Vor demisiona în bloc

Liderii celor trei organizații 
județene și-au reconfirmat in
tenția de a demisiona și de a di
zolva organizațiile locale din

care fac parte în cazul numirii 
unui prefect UDMR în județ.

„Dacă se trece peste capul 
nostru, înseamnă că trebuie ra
diate toate partidele cu excepția 
UDMR și să rămână o singură 
forță politică, UDMR, cum a fost 
și PCR”, a spus președintele 
PNL Covasna, loan Bălan.

Președintele PD Covasna, 
Gheorghe Baciu, a spus că 
Alianța D.A. se lasă șantajată de 
UDMR, ceea ce nu este optim 
pentru democrația României, iar 
vicepreședintele democrat, Petre 
Străchinaru, a precizat că liderii 
locali ai UDMR nu vor fi spriji
niți în proiectele locale dacă îi

tratează pe membrii 
D.A. „cu presiunea unui

Liderii PD, PNL și rc® Co
vasna au anunțat, la sârsiBtif 
lunii decembrie, că, in saaca 
în care UDMR va obține ftssrra 
de prefect în județ, își rr 
depune demisiile din funcțxâe 
din partid. Vicepreședintele 
UDMR, Verestoy Attila, de
clarase că pentru Uniune nu
mirea unui prefect maghiar in 
județul Covasna este o prioritate.

De asemenea, UDMR vrea să 
obțină prefecturile din județele 
Bistrița-Năsăud, Arad, Mara
mureș, respectiv într-un județ 
din sudul țării.

Al doilea tur de scrutin 
prezidențial în Croația

Zagreb (MF) ■ Un al doilea tur de 
scrutin este necesar în vederea de
semnării viitorului președinte al Croației, 
populația fiind obligată să aleagă între ac
tualul șef al statului, Stipe Mesici, și con
servatoarea Jadranka Kosor, transmite 
AFP.

Rezultatele oficiale co
municate la finalul primu
lui tur al alegerilor, care 
a avut loc duminică, arată 
că președintele în 
exercițiu, Stipe Mesici, a 
obținut 49,03 la sută din
tre sufragii, iar conserva
toarea Jadranka Kosor, 
20,18 la sută dintre voturi.

Aceste rezultate au fost
anunțate după numărarea a 99 la sută din
tre voturile exprimate în cele 6.731 de 
birouri de vot, a anunțat Comisia Elec
torală Centrală.

Un candidat independent, omul de afa
ceri croato-american Boris Miksici, inițial 
considerat a avea mai multe șanse decât 
Kosor, potrivit datelor a două sondaje re
alizate la ieșirea de la urne, s-a plasat pe 
locul trei, obținând 17,8 la sută dintre vo
turi, a anunțat Comisia.

Stipe Mesici

Rebeliune pe străzile capitalei peruane (Foto: epa»

Confruntări armate la Lima

Abbas în mijlocul susținătorilor (Foto: epa>

Abbas, sprijinit al-Aqsa
Washington (MF) - Secretarul ameri

can de Stat, Colin Powell, a catalogat 
drept „îngrijorător” faptul că șeful Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(OEP), Mahmud Abbas, care se afla la 
Gaza, a fost transportat pe umeri de mai 
multe sute de membri ai Brigăzilor Mar
tirilor al-Aqsa, relatează AFP.

„Totuși, știu că Abbas este în cam
panie. De aceea, el trebuie să încerce să 
se adrese întregii societăți palestiniene”, 
a precizat șeful diplomației americane.

Powell a subliniat că în fapt Abbas, 
considerat favorit în alegerile prezi
dențiale prevăzute pentru 9 ianuarie, 
și-a luat angajamentul „de a pune capăt 
terorismului”.

în cazul în care Abbas va fi ales, „dacă 
acesta se arată cu adevărat hotărât să 
pună capăt terorismului, cred că va găsi 
în Israel un partener dispus să colaboreze, 
iar comunitatea internațională, și Statele 
Unite în special, sunt pregătite să își 
asume un rol important”, a conchis Co
lin Powell.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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Lima (MF) - Cel puțin patru 
polițiști au fost uciși duminică 
dimineață, în confruntări ca 
membrii grupului ultrana- 
ționalist Etnocacerista, care a 
ocupat sâmbătă un comisariat 
din sud-estul țării și a luat 
ostatici zece polițiști.

în cursul nopții, în oraș au 
mai fost auzite tiruri de armă, 
fiind semnalată o confruntare și

în apropierea unui pod din 
orașul cu 30.000 de locuitori, 
unde a fost întreruptă și ali
mentarea cu energie electrică.

Principalele străzi din oraș și 
șoseaua către aeroport sunt blo
cate de forțele de ordine, iar 
legătura aeriană cu Lima a fost 
suspendată.

Aproximativ 150 de rezerviști 
ai armatei peruane, membri ai

mișcării Etnocacerista, condusă 
de Antauro Humala, au ocupat 
sâmbătă comisariatul, cerând 
demisia președintelui Alejandro 
Toledo, acuzat că „a vândut țara 
statului Chile”.

Guvernul a decretat sâmbătă 
seara starea de urgență în 
provincia Apurimac, autorizând 
forțele de ordine să restabilească 
ordinea.

Avertisment de 
Anul Nou

Seul (MF) ■ Regimul de la 
Phenian a avertizat, într-un 
mesaj difuzat cu ocazia Anului 
Nou, că politica Statelor Unite 
față de Coreea de Nord sporește 
riscul declanșării unui război 
nuclear.

Spre deosebire de începutul 
anului 2004, mesajul actual nu 
conține referiri la criza nu
cleară, omisiune care ar putea 
sugera că Phenianul așteaptă in
augurarea noului mandat aL 
președintelui George W. Bush gb 
prezentarea viitoarei sale ling, 
politice față de Coreea de Nord. •

Statele Unite și țările înveci
nate Coreii de Nord speră că 
regimul lui Kim Jong-Il va ac
cepta, în următoarele săptămâni, 
să reia negocierile privind aban
donarea programelor nucleare.

Regimul de la Phenian a citat 
politica ostilă a Statelor Unite ca 
motiv principal pentru refuzul 
de a continua negocierile, iar o 
modificare a poziției americane 
trebuie să includă, potrivit regi
mului nord-coreean, compensații 
economice și garanții de securi- > 
tate. Administrația Bush a inși- , 
stat că nu va purta noi negocieri " 
cu Phenianul până ce acesta nu 
va stopa activitățile nucleare.

Un semn că autoritățile nord-« 
coreene ar putea adopta o atitu-B 
dine mai flexibilă este faptul cja| 
declarația de anul acesta nu fa^H 
referire la importanța unui 
senal nuclear de descurajare”. în 
plus, mesajul subliniază și nece
sitatea unor eforturi susținute în 
vederea reunificării peninsulei.

Luxemburg a preluat 
președinția Uniunii Europene 
în aprilie va prezida semnarea tratatelor 
de aderare cu România și Bulgaria

Bruxelles (MF) - Luxem
burg, unul dintre cele mai 
mici state membre ale Uniu
nii Europene, va asigura 
președinția semestrială a or
ganizației în prima jumătate 
a anului 2005, relatează pub
licația electronică EUObserv- 
er, în ediția de ieri.

dial până în 2010.
O altă misiune importantă a 

președinției luxemburgheze va fi 
pregătirea vizitei președintelui 
american, George W. Bush, la 
Bruxelles, programată pentru lu
na februarie.

Negocierile cu Turcia

Soldațil americani inspectează locul deflagrației de ieri. (Foto: erai

Noi atentate la Bagdad
Luxemburg, care are o popu

lație de 460.000 de persoane și 
unde premierul Jean-Claude 
Juncker exercită și funcția de 
ministru de Finanțe, va prelua, 
în următoarele șase luni, con
ducerea politică a Uniunii Eu
ropene, cu o populație de peste 
450 milioane de locuitori.

Această țară preia președinția 
Uniunii într-un moment domi
nat de probleme financiare, Uni
unea încercând să progreseze în 
cadrul discuțiilor privind fi
nanțarea organizației în perioa
da 2007-2013.

în timpul președinției luxem
burgheze, membrii UE vor re- 
analiza agenda de la Lisabona, 
care fixa ca obiectiv transfor
marea Uniunii în cea mai di
namică economie pe plan mon-

Luxemburgul a moștenit și 
consecințele politice ale deciziei 
UE de a începe negocierile de 
aderare cu Turcia în octombrie, 
în plus, această țară va prezida 
începerea negocierilor cu 
Croația, la 17 martie, și 
semnarea tratatelor de aderare 
cu Bulgaria și România, în 
aprilie.

O importanță crucială o vor 
avea și referendumurile referi
toare la Constituția europeană, 
mai multe state anunțându-și de
ja intenția de a organiza astfel 
de consultări populare.

Una dintre sarcinile imediate 
ale președinției luxemburgheze 
este și coordonarea ajutorului 
umanitar acordat de UE statelor 
din Asia de Sud-Est afectate de 
valurile seismice.

Bagdad (MF) - Patru per
soane au fost ucise și peste 
20 au fost rănite într-un 
atentat cu mașină-capcană, 
ieri dimineață, la Bagdad, 
conform unui bilanț anunțat 
de un responsabil al Minis
terului de Interne.

O mașină-capcană a explodat 
ieri, în jurv1 orei locale 9:45, la 
Bagdad, în apropierea a două ve
hicule ale poliției care protejau 
strada pe care se află sediul par
tidului premierului Iyad Allaui.

Explozia de la Bagdad a avut

loc în piața al-Mansur, în 
apropierea străzii Zeitun, unde 
se află sediul Mișcării pentru 
înțelegere Națională,
formațiunea lui Iyad Allaui. 
Birourile formațiunii politice 
sunt situate nu departe de Zona 
Verde, perimetrul securizat din 
centrul capitalei irakiene.

O a doua mașină-capcană a 
explodat, ieri după-amiază, în 
vestul Zonei Verzi, cartierul din 
centrul Bagdadului unde sînt in
stituite măsuri excepționale de 
securitate, au declarat surse din 
cadrul armatei americane.
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0 O femeie din Petroșani a fost grav ac
cidentată chiar pe o trecere de pietoni
de pe Bulevardul 1 Decembrie din loca- 
litate. Vitezomanul se numește Daniel N., 

-w are 24 de ani și este din Petrila. An- 
toanela R., de 51 de ani, a fost internată 
la Spitalul de Urgență Petroșani prezen
tând numeroase fracturi. (V.N.)

0 La Simeria, în intersecția DN 7 cu DJ 
700, o Dacie s-a tamponat cu o căruță, 
în urma impactului un cal a fost omorât. 
Vina aparține Măriei B., de 67 de ani, din 
Uroi, care nu a acordat prioritate de tre
cere autoturismului condus de Cristian 
B., de 24 de ani, din Timișoara. (V.N.)

Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Domnii preferă 
proastele

V

Dacă sunteți femeie și nu reușiți nicide
cum să vă măritați înseamnă că sunteți 
deșteaptă. Cel puțin asta e concluzia la care 
a ajuns o echipă de cercetători britanici. 
Astfel, spun cercetătorii englezi, cu cât o fe
meie este mai proastă, cu atât are mai multe 
șanse să devină mireasă. Asta pentru că 
bărbații preferă ca aleasa inimii să aibă un 
coeficient de inteligență mai mic decât ei.

Chestia asta este însă departe de a 

genera probleme. Și asta deoarece studiul 
a mai arătat că, în cazul bărbaților, 
situația e invers. Adică proștii au foarte 
puține șanse de a se însura. Asta pentru 
că femeile preferă ca viitorul soț să fie 
cât mai inteligent. Deci există un echili
bru între cerere și ofertă.

Dacă descoperirea britanicilor e reală, 

lucrurile pe care le știam noi despre căsăto
rie încep să se clatine. Adică bărbații nu le 
vor mai putea spune nevestelor că au fost 
niște proști când s-au însurat. De aceea, e 
bine ca în cazul în care doriți să vă 
căsătoriți să vă faceți un test de inteligență. 
Dacă ea e mai deșteaptă, lăsați-o baltă! Iar 
ofițerul stării civile s-o întrebe pe viitoarea 
soață: ești destul de proastă ca să te măriți?

Greve, disponibilizări, muncă în străinătate
Principalele evenimente în lunile ianuarie și februarie 2004

Deva (M.S.) - Mai multe 
manifestări de protest, 
disponibilizări de personal și 
prima selecție realizată în 
județele țării pentru muncă 
în străinătate, au fost princi
palele caracteristici ale lu
nilor ianuarie și februarie 
2004.

Unul dintre evenimentele lu
nii ianuarie 2004 a avut loc la 
Compania Națională a Huilei 
(CNH) Petroșani, unde minerii 
au început anul în condițiile 
unui nou contract colectiv de 
muncă. în premieră, contractul 
a fost semnat de două federații

ale sindicatelor minerilor. Tot în 
ianuarie, Garda de Mediu Hune
doara aplică o amendă de 75 de 
milioane lei unei firme care s-a 
făcut vinovată de poluarea acci
dentală a aerului, în urma unor 
lucrări executate pe platforma 
fostului combinat siderurgic din 
Călan.

O premieră a avut loc și în lu
na februarie, când în județ au 
fost organizate preselecții pentru 
persoanele care doreau să se în
scrie în baza de date pentru ca 
apoi să poată pleca la muncă în 
străinătate. Acțiunea s-a dovedit 
un succes datorită numărului 
mare de solicitări.

Nu a lipsit o grevă a foamei, 
declanșată de muncitorii de la Că
lan care au fost înscriși pe lis
tele cu persoanele care benefici
au de plăți compensatorii, după 
disponibilizare. A fost nevoie de 
un proces la Tribunalul Hune
doara pentru ca oamenii să-și 
câștige drepturile.

De menționat, în februarie 
2004, este și succesul obținut de 
medicii de la spitalul Hațeg, 
după ce echipa coordonată de 
șeful secției de Obstetrică-Gine- 
cologie, dr. Zoltan Schmidt, a 
reușit să extirpeze unei paciente 
o tumoare în greutate de 22 de 
kilograme.

Petiții la Poliție
Deva (V.N.) - în anul ca

re a trecut, la Inspectoratul 
de Poliție al Județului 
Hunedoara și subunitățile 
teritoriale s-au primit 10.570 
de petiții. 825 dintre ele au 
constituit sesizări privind 
comiterea de infracțiuni 
contra persoanei, avutului 
public și cel privat, 9647 au 
reprezentat diferite cereri 
îndreptățite ale cetățenilor, 
iar 58 au constituit recla- 
mații la adresa personalu
lui inspectoratului.

Dintre reclamațiile la 
adresa polițiștilor s-au con
firmat 9.

I* n mod normal nu ar 
trebui să existe aceste 

creșteri ale prețurilor. 
Cred că apropierea de 
Uniunea Europeană va 
aduce și alte scumpiri. 
Eu nu le văd firești 
chiar la începutul anu
lui, dar acest lucru de
pinde foarte mult și de 
politica noului guvern. 
Cristina Muntean, 
Praga

ARDAF
SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE

Numai cu acest cupon

câștigi

minim 200.000 lei
pentru oricare

Aceste creșteri de la 
început de an mi se 

par firești, suntem 
obișnuiți să se întâmple 
astfel de lucruri. Noi 
sperăm să nu mai vină 
și altele, dar, inevitabil, 
acest lucru se va pro
duce. Credem că noul 
guvern se va gândi mai 
mult la oamenii de rând. 
Daniel Szasz,
Deva

tti ra clar că aceste 
Pj scumpiri vor veni. 
Niciodată nu s-a ieftinit 
nimic și mă așteptam să 
se întâmple astfel. Nu 
este corect și normal ca 
astfel de lucruri să se 
întâmple la fiecare în
ceput de an. Sunt con
vins că vor urma altele.

DOREL ClOROAGă, 
Deva

f n mod sigur creșterea 
1 prețurilor va continua 
în noul an. Legat de 
aceste scumpiri, nu 
putem spune decât că 
ne-am obișnuit ca la 
fiecare început de an să 
apară, de 14 ani se în
tâmplă același lucru. Nu 
sunt bine venite, dar ce 
să facem, asta este.
lUUA TARțA, 
Deva

Suntem dezamăgiți de 
ceea ce se întâmplă, 

dar în ultima perioadă 
ne-am obișnuit cu aceste 
„explozii” ale prețurilor. 
Vor urma și alte scum
piri, pentru că acesta 
este mersul lucrurilor 
în România de câțiva 
ani încoace.

Alexandru TARțA, 
Deva

itil

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1877 - S-a născut, la Brașov, Sextil Pușcariu, ; 
filolog de prestigiu, istoric literar, memoralist și 
poet, membru al Academiei Române.

1914 - S-a format un guvern liberal în frunte cu 
I.I.C. Brătianu, care a durat până în 29.01.1918 

1941 - A încetat din viată filologul francez Henri 
Bergson_______________________________________________

1995 - Statele Unite ale Americit au lansat Lote
ria vizelor de imigrare pentru anul 1995

1996 - Mircea Geoană a primit acordul adminis
trației americane pentru preluarea postului de am- 
basador al Washington-ului_________________________

1998 - Președintele Emil Corrstantinescu a 
anunțat că, pe durata mandatului său, nu va iniția 

și nu va accepta schimbarea actualei forme de 

guvernământ;

pro-
(Foto: Traian Mânu)

Energie electrică:
Nu sunt programate întreruperi în 
furnizarea energiei electrice.
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Berbec (21 mar. - 20 apr.)______________________
Hei petrece aproape toată ziua singur. Roate 
vei merge la cumpărături, vrei să analizezi ul
timele noutăți.

Taur u apr.-20 mal)______________________
Găsești întotdeauna cele mai Bune căi pentru a 
le arăta celor din jur cât de mult II apreciezi.

Semeni (21 mal - 20 Iun.) _______ _________
Astăzi vei căuta un loc de muncă sau te vei hotărî 
să pleci de undeva unde nu-ți mai place. Ești 
capabil să realizezi tot ce îți propui.

I .

RAC (21 Iun. - 20 lulj ________________
Hei realiza cămunca pe care o desfășori nu ți 
se potrivește. îți vei schimba planurile șl vei avea 
posibilitatea să faci ceea ce îți place.

iSSJMMk ■ 20_eug.)__________________________
Simți nevoia să fii mai independent și acest sen
timent !■ va influența negativ. Te vei purta ciu
dat șl cei din jur vor observa acest lucru.

FECIOARĂ (21 aug. - 20 sapt.)________________
îți place să știi cât mal multe, ai multe întrebări 
la care cauți răspuns. Se pare că vei găsi ceea 
■e cauți prea curând.

BALANȚĂ (21 ■apt. - 20 oui.)________________ _
Astăzi te vei simți bolnav. încearcă să nu iei de
cizii înainte de a consulta un doctor. Informația 
este foarte Importantă.

SCORPION (21oct. - 20 nov.) _____________
Astăzi vei simți nevoia să te relaxezi. Roate vei 
cheltui mulțl bani. Apreciezi lucrurile de valoare 
și îți place să îți cumperi tot ceea ce îți dorești.

SĂGETĂTOR {21 nov. - 20 dec.)____________ ___
Dimineață te vei ocupa de un proiect la care lu
crezi de multă vreme. Vei obține numai rezul
tate pozitive.

Gaz:
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă:
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.
08:00 - 13:00 Str. Nicolae Iorga

Str. Zamfirescu
08:00 - 15:00 Se efectuează lucrări de 

remediere la Fonta DF 100, 
apă rece, de la biserica din 
Ceangăi, până la Spitalul 
Județean.

—mm a*.----- — —----- - *■ » - " ■ *1"

Soluția integramel din 
numărul precedent: 
I - O - C - P - 
ANALFABET - DN - 
ALUNA - CfTETI - EB - 
GIG - GC - L - FOC - 
AROMA - U - ISCĂLI - 
MC - FOFILA - EGALI - 
IR-CRETA-TOC-NA 
- DAUNA - SEMNA - 
ALO - PLATA - ACAR.

TELEFOANE UTILE
POLIȚIE - 955

POMPIERI - 981

OJ.P.C. HD - 214971

AGENȚIA 0.F.R. - 212725

AMBULANȚA - 961

&

CAPRICORN (21 dec. - 20 Jan.)_______ 
Astăzi vel avea prea multă energie pentru a 
fri casă. Așa că vei face o plimbare, vei merge 
în vizită la vecini sau rude.

VĂRSĂTOR (21 lan. - 20 feb.) ____________
Cei din jur sunt încântați de prezența ta. |lli in- 
totdeauna ce tretiuiesă spatși șîlî ml. Al 
ajuți pe cei care au nevoie.

PEȘTI (21 feb. - 20 mar.) ______________ _
Astăzi vei face numai ce vei dori, mal ales acasă. 
Problemele de serviciu le vei rezolva prin tele
fon. Ești o persoană ambițioasă.

PRIMA;
7XX) Jurnal TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert.

Prezintă: Paul Trașcă. 
8:45 Desene animate: YU- 

EJGI-OH (Japonia, 1998) 
9:15 Corectl Prezintă

Ruxandra Gheorghe.
9:20 Cinci minute de cul

tură.
10:00 Avanpremieră 
10:10 Felicity 
11XX) Portul miracolelor

(Brazilia, 2001) (reluare) 
12:00 Tezaur foldoric (reluare) 
13:00 Spectacolul lumii 
13:30 Desene animate: Leg

enda lui Tarzan 
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
15:00 Alege viațaI Realizator

Petre Crăciun 
1530 Cultura Eco 
16:00 Kronica Emisiune în

limba maghiară.
16:55 TVR In direct Modera

tor Mihaela Căciuleanu 
1725 Viața cu Bonnie. Cu: 

0Bonnie Hunt Mark Derwin 
18:00 Portul miracolelor

EKBrazilia, 2001) 
18:50 Sport Plus 
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo

203)0 Fii nemernic (comedie, 
T3SUA, 2000). Cu:

Harland Williams,
Robert Wagne.

21:50 Avanpremieră 
223)0 Vorbe despre fapte

Moderator Marian Voicu 
23:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Dispariții misterioase

□(thriller, coproducție, 
1995). Cu: David Keith, 
Alyssa Milano, Terry 
David Mulligan.

1:10 Cind minute de cultură 
120 Ce lume minunatei 
0Cu: Billy Burke, Joelle

Carter, Patricia Clark

son. 
2:10 Jurnal TVR (R) Sport

Meteo 
3:10 Misionarul (dramă, co

producție, 1992).
Cu: Patrick Swayze, 
Om Puri. Regia Roland 
Joffe. Max Lowe 
este un doctor 
renumit.

7:00 Știrile ProTv Ce se în
tâmplă, doctore ?

905 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

1030 Iubire de mamă 
Q (dramă, SUA, 1990).

Cu: Meg Tilly, Ed Beg
ley Jr.

1230 Zâmbete într-o pastilă 
’ 13:00 Știrile ProTv

13:45 Protectoarea (thriller, 
HSUA, 1992). Cu: Farrah 

Fawcett, A. Martinez
16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 

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

17:00 Știrile ProTv
17:15 Complid fără voie

(3 (thriller, SUA, 1997). 
Cu: Joe Lando, Mary 
Page Keller, Dale Mid
kiff, Alan Thicke, Cristi 
Conaway, Richard 
Roundtree. Lucas și 
Roberta formează un 
cuplu sărac, dar opti
mist din Florida.

19:00 Ștâfe ProTv Sport Vremea

20:15 Atac pe vaporul 
13Queen (acțiune, SUA, 

2003) Cu: Rob Estes, 
• Joe Lando, Rachel 

Blakely, Marie Matiko, 
Carmen Duncan.

2220 D ivertism t Vacanța 
Mare

233)0 Știrile ProTv 
23:45 Găștile din LA.

□ (acțiune, SUA, 1996). 
Cu: Gary Daniels, Luke 
Perry, Sugar Ray 
Leonard, Paige Row, 
Patrick Kilpatrick.

1:45 Știrile Pro IV 
2:45 Divertisment Vacanța 

Mare (reluare)
3:15 Protectoarea (thriller, 

S3 SUA, 1992). Cu: Farrah 
Fawcett, A. Martinez, 
Dakin Matthews, John 
Hancock, Cliff De 
Young, Angela Paton 
(reluare)

53)0 Zâmbete 1htr-o pastilă 
(reluare)

630 în gura presei (reluare) 
7:00 Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport
8:00 Vivere - A trăi cu pasi-
0une (soap, 1999, italia) 

Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo

93)0 Seaquest
10:00 In gura presei (reluare) 
10:30 Sue Thomas 
1130 Concurs interactiv 
1230 Benny Hill 
13XX) Observator Cu Simona

Gherghe
1345 20.000 de leghe sub 

H mări (aventuri, SUA, 
1953). Cu: Kirk Douglas, 
James Mason, Paul 
Lukas, Ted de Corsia.

! 16:00 Observator
16:45 9595-Te învață ce să 

fad
17:45 Vivere - A trăi cu pasi-

□ une (soap, 1999, Italia) 

Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex 

18:55 Meteo 
19:00 Observator Cu Ales

sandra Stoicescu și Lu
cian Mândruță. Meteo

’ 20:15 Glasul tăcerii (thriller, 
QSUA, 2000). Cu: Gary 

Busey, Marlee Matlin, 
Eric Roberts, Rachel 
Hunter. Susan Price, 
scriitoare de succes, 
este în culmea fericirii. 

22XX) Observator Cu Letiția 
Zaharia Sport 

22:45 Misiune de salvare 
îi (acțiune, SUA, 1993).

Cu: Michael Pare, Billy 
Drago, Jan-Michael Vin
cent Marcy, soția lui 
Brad Cartowski, mem
bru SEAL a fost răpită 
de o grupare teroristă li
biana. Autoritățile amer
icane, neîncrezătoare, 
se lasă convinse cu 

greutate
> 030 In gura presei Cu 

Mircea Badea 
1:00 Concurs interactiv 
2:00 Observator 
2145 Sue Thomas (reluare) 
3:45 Păcatul

5:30 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată
0 (reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (re- 
0 luare)

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

1230 Peria, cărările iubirii.
0 Cu: Aracely Arambula, 

Jorge Salinas
14:30 Pisica sălbatică. Cu:
0 Marlene Favela, 

Mario Cimarro, Carolina 
Tejera

15:45 Pădurea blestemată.
0 Cu: Edith Gonzalez, 

Gabriel Soto
1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Vizini

17:55 Vremea de acasă 
18:00 Gitanas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torres Torrijja

2800 Rubi. Cu: Barbara Mori, 
0 Eduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes

213)0 Prizoniera. Cu: Gabriela 
S Spanie, Gabriel Porras, 

Ricardo Dalmacci, 
gabriela Roel, Zully 
Montero,

223)0 Ciocolată cu piper.
0 Cu: Murilo Benicio, 

Mariana Ximenes, Mar
cello Novaes, Osmar 
Prado

233)0 Extravaganta Anasta- 
0 sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

0:15 îngenil nopții. Cu: Ce- 
0 sar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros

7:00 Poveste pentru oameni 
mid și mari (reluare)

830 Desene animate: Școa- 
13 la micilor vrăjitoare 

‘ 9XX) Rebelii
10:00 Tonomatul DP 2 Emi

siune de divertisment 
1130 Cind minute de cultuiă 
11:45 Pasiuni 
12:40 Euro - Dispecer 
1245 Magazinul studiourilor 

teritoriale. Studioul TVR 
- lași.

14:00 Desene animate: Cristo- 
forColumb

1430 Școala mirilor vrăjitoare 
15:00 împreună îh Europa 

Emisiune în limba ger
mană

163)0 Jocurile vieții 
‘ 16:45 Jurnal TVR

17XX) Rebelii 
i 17:55 Euro-dispecer

183)0 Jurnalul euronews pen
tru România

• 18:15 Cind minute de cultură 
; 1830 Mărturii. Alsacia și

0 Lorena
193X) Maria Bonta (Columbia, 

g 1995) Cu: Adela Noriega, 
Fernando Allende

20XX) Dragul de Raymond 
2030 Pe urmele primelor 

GJ mamifere
21:00 Lumea de aproape 
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
223)0 Jurnalul euronews pen

tru România
22:15 încă o șansă (dramă, 

(j coproducție, 2001) Cu: 
Shannen Doherty, Max 
Martini. Regia Jeffrey 
Reiner.

000 s Stergate 
045 Dragul de Raymond 
gCu: Ray Romano, Patri

cia Heaton, Brad Gar
rett, Doris Roberts, Pe
ter Boyle.

1:15 Cind minute de cultură 
130 O fiică de soldat nu 
13 plânge (thriller, SUA, 

1988). Cu: Kris Kristof- 
ferson, Barbara Her
shey, Leelee Sobieski, , 
Jane Birkin, Dominique 
Blanc.

730 Puzzle T
7:55 Sport cu Fiorentina 

' 8:00 Dragoste și putere 
0(SUA, 1987)

‘ 8:30 Sunset Beach (dramă, 
0SUA, 1997)

930 Roseanne (comedie, 
SUA, 1988) 

s 10:00 Kenski Show
10:55 Clip Art Realizator: 

Sorin Ceaus
11XX) Monica Cu: Monica Puiu 
12330 The Flavours: 3 bucătari 
12:55 Bani la greu

j 1325 Roseanne (comedie, 
S 0 SUA, 1988)

1425 Sunset Beach (dramă, 
SUA, 1997)

1520 Focus Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste și putere 
15:50 Camera de râs
1630 Tilkă, steluța de dnema 
16:50 Kensky Shew. Cu: lonuț 

Cherminschi
18:00 Focus Prezintă: Maga- 

da Vasiliu.
; 19:00 Monka- talk show di

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

i ZttOC Comportament scanda
los Cele mai ciudate 
filmări

‘ 22XX) Trăzniți în Nato 
2230 Focus Plus Prezintă: Sil

via Nicula.
Z3:15 Misterul viziunilor 

□(dramă, SUA, 1995). Cu: 
Cheryl Ladd, Duncan 
Regehr, Aemilia Robin
son. Regia: Don 
McBrearty. Micuța Lisa 
(Aemilia Robinson) are 
viziuni înspăimântătoare 
despre un masacru care 
a avut loc cu 30 de ani 
înainte. Ea visează o fe
meie care îi cere aju
torul și imagini ingrozi- 
toare ale unor crime de
spre care nu știa nimic. 
La puțin timp coșmarul 
se transformă în reali
tate și familiâ ei află că 
un copil din vecini a 
dispărut în condiții sus
pecte.

8.00 John Q (dramă, SUA, 
S3 2002).

: 9:55 Mansfield Park
□ (dramă, Anglia, 1999).

Cu: Alessandro Nivola, 
Jonny Lee Miller 

1145 Vedete la Hollywood:
Jennifer Lopez 

12:15 Nume In marmură 
□(acțiune, Finlanda/Es- 

tonia, 2002).
Cu: Priit Voigemast, 
Argo Aadli 

13:50 Marea aventură a Por
ta cușonilui (animație,

SUA, 2003). Voci: John
Fiedler, Jim Cummings 

15:05 Orele (dramă, SUA, 
. □ 2002). Cu: Nicole Kid

man, Julianne Moore 
17:00 Star Trek: Nemesis (SF, 

s «SUA, 2002). Cu: Patrick
Stewart, Jonathan 
Frakes, Brent Spiner 

19:00 John Q (dramă, SUA,
' 02002).

21:00 Totul despre sex. Cu: 
0 Sarah Jessica Parker 

2130 îngeri In America. Cu:
□ Al Pacino, Meryl Streep, 

Emma Thompson, Justin 
Kirk, Ben Shenkman

22:30 înger și demon (thriller, 
□SUA, 2001). 

0:10 Viața ca o casă 
(dramă, SUA, 2001).

EUROSPORT
0930 Raliuri: Raliul Dakar. Eta
pa a treia 10:15 Sărituri cu schi
urile 11:15 Combinata nordică: 
CM, Germania 12:15 Combina
ta nordică: CM, la Ruhpolding, 
Germania 1245 Raliuri: Raliul 
Dakar 13:00 Sărituri cu schiurile: 
Turneul celor patru trambuline 
143X) Tenis: Turneul masculin de 
la Doha, în Qatar Ziua întâi 173X) 
Fotbal: Cupa UEFA. Retrospec
tivă 183)0 Raliuri: Raliul Dakar 
18:15 Sărituri cu schiurile 1945 
Omnisport WATTS Cele mai fru
moase momente ale anului 2045 
Sumo: Marele Turneu (Basho), în 
Japonia 2145 Sporturi de con- 

s tact Fight Club SuperLiga 2330 
Raliuri: Raliul Dakar.

07.45-08.00 Observator 
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator

■ RWRH
9.00 -11.00 Emisiune muzi

cală
20.00 Știri
20.10 La șuetă cu Nicolle 

(peartea I, reluare)
21.00 Publicitate
21.05 La șuetă cu Nicolle 

(partea II, reluare)
21.50 Știri (reluare)

HALLMARK
1030 Act de voință (dramă, 

Marea Britanie)
12:15 Providence
13:15 Dragoste și război 

(dramă, SUA)
153)0 Furtună în mijlocul verii 

(dramă, SUA)
1645 Conspirația tăcerii 

(dramă, SUA) 
- 1830 Act de voință (dramă, 

Marea Britanie) 
s 20:15 Povestea lui Allan Freed
• (biografic, SUA)
• 22:00 Brigada de poliție
• 0045 Evidența diavolului

(dramă, SUA)

. 10:00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
* 1030 S-a născut un 4x4 

113)0 Arme de război 
123X) Vânătorii de mituri

. 13:00 Mistere
‘ 143)0 Confruntarea generalilor 

’ 153)0 Alexandru cel Mare 
163X) Confruntarea fiarelor

! 173)0 Câmpuri de bătălie 

ș 183)0 Aventuri la pescuit 
s 18:30 Războaie la mullnetă
’ 193X) Mașini extreme 
î 203X) Planeta Albastră
* 213)0 Familia regală
* 22XX) Mutanțli
\ 233X) Trauma

\ 00:00 Discoveiy despre sex, 

menopauza
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0 Impozitul pe dividende va fi majorat, 
din acest an, cu cinci puncte procentuale 
pentru persoanele fizice. Acesta va 

, ajunge la același nivel cu cota percepută 
y companiilor, de 10%, a declarat, ministrul 

Finanțelor Publice, lonuț Popescu. (C.P.)

0 Participarea la concursul internațio
nal de informatică „INFOMATRIX” a 
elevilor Livia Băcăian, Vlad Lăpădătescu, 
Andrei Niciu și Ciprian Zăvoianu le-a adus 
nu doar premiul I și medalia de aur. ci 
și câte 4 milioane de lei fiecare din 
partea Consiliului Local Petroșani. 
Sumele au fost primite de elevi la finele 

•lui 2004, ca o încununare a rezultatelor 
■ lor. (IJ.)

•n
Extras de carte funciară

Deva (C.P.) - Extrasul de carte funciară 
va fi eliberat din această lună direct no
tariatelor fără a se mai da și proprieta
rilor de imobile. Eliberarea extraselor de 
carte funciară se va face doar către no
tariate pentru a evita situațiile de înșelăto
rie, prin care un imobil putea fi vândut 
mai multor persoane, fără a avea 
acoperire. Astfel, se monitorizează ex
trasele eliberate, printr-o colaborare între 
notariate și Direcția Județeană de Cadas
tru și Publicitate Imobiliară. Extrasele de 
carte funciară vor fi transmise notarului 
prin fax, cu o valabilitate de cinci zile, 
cât durează perioada necesară încheierii 
tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a imo- 

Uf bilelor respective.

Siderurgica, parte a concernului Mittal Steel
Combinatul hunedorean este integrat în cel mai mare grup siderurgic mondial

Baloanele viu colorate sunt 
atracția copiilor.

(Foto: Traian Mânu)

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

Deva - Siderurgia hune
doreană s-a înscris în anul 
2004 pe linia generală în 
domeniu.

Cel mai mare combinat 
siderurgic din județ, Siderurgi
ca Hunedoara, devine la finele 
lunii decembrie 2004 parte a 
celui mai. mare grup siderurgic 
din lume - Mittal Steel. Aceasta 
după ce indianul Lakshmi N. 
Mittal a decis unificarea tutur
or companiilor sale - Ispat Sidex 
Galați, Siderurgica Hunedoara, 
Tepro Iași și Petrotub Roman -, 
pe fondul evoluțiilor 
internaționale din sectorul 
siderurgic: dublarea prețului 
oțelului ca urmare a creșterii 
cererii pe piața asiatică.

Legea privind ucenicia la locul de munca
Noul legislativ va decide forma finală a acestei legi

Creștere cu 40% a 
prețurilor locuințelor

Deva (I.J.) - Potrivit operatorilor imo
biliari, piața hunedoreană de profil se es
timează că va cunoaște în 2005 o creștere 
a prețurilor de peste 40% a aparta
mentelor, vilelor și terenurilor. Prețurile 
acestora vor continua să se majoreze cu 
valori cuprinse între 20 și 60%, odată cu 
creșterea cererii. „Evoluția pieței imobi
liare în 2005 ține de dinamica creditului 

. ipotecar, politica băncilor comerciale în ra- 
'port cu Creditul imobiliar și apariția 

,pobligațiunilor ipotecare. Diferențele de 
prețuri apar doar. în funcție de zonă și de 

«■Interesul clienților, dar, raportat la va
loarea acestora, creșterea va fi aceeași”, a 
declarat Cătălin Ispas, operator imobiliar 
Deva. Potrivit sursei citate, creșterile mari 
apar și ca urmare a creșterii veniturilor 
hunedorenilor. Pentru următoarele 2 lu
ni, creșterea semnificativă o vor avea 
terenurile, urmate de vile și apartamente 
de bloc. „Cea mai mare majorare a „co- 
tației” se va înregistra la terenuri, de 40- 
60%. Cei care vor să se mute la vile ar 
putea plăti, în următoarele 12 luni, cu 
aproximativ 20% mai mult ca acum”, a 
mai precizat Ispas.

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

Deva - Unul din planurile 
prioritare ale legislativului 
pentru 2005 vizează proiec
tul de lege privind ucenicia 
la locul de muncă.

Acesta face parte din 
măsurile prioritare pentru inte
grarea europeană. Elaborat în 
temeiul art. 213 din Codul 
Muncii de un colectiv de spe
cialiști ai ministerelor Muncii și 
Educației, ai Agenției Naționale 
pentru Ocuparea Forței de 
Muncă, Consiliului Național 
pentru Formare Profesională a 
Adulților și cu consultarea 
partenerilor sociali, proiectul a 
fost elaborat de vechiul guvern

Pensii mai mari în aprilie

Cars valutar - M.0I.2D0S

1 dolar 29.027 lei 5
1 euro____________________39.310 lei___ !
1 dolar canadian 24.095 lei |
i franc elvețian_______ 25.463 lei J
1 liră sterlină_________ 55.464 lei .1
1 forint___________ 160 lei ț I
1 gram de aur 405.868 lei I

București (C.P.) - Primele 
pensii recalculate vor intra în 
plată începând din primăvară, 
a declarat ministrul muncii; 
Gheorghe Barbu, estimând la 
„cel puțin trei sute de mii” 
numărul celor care vor benefi
cia, pentru început, de aceste 
venituri suplimentare. Una din 
„măsurile imediate” ale noului 
ministru al Muncii se va con
cretiza într-o Ordonanță de Ur
gență prin care se va propune 
Guvernului menținerea con
tribuțiilor la asigurările sociale 
la același nivel din anul 2004, nu 
diminuat cu doi la sută, așa cum 
apare în bugetul de stat pe anul 
2005. Este o măsură care asigură

Combinatul Siderurgic
Siderurgica, Petrotub și 

Tepro au avut anul trecut o cifră 
de afaceri totală de aproximativ 
250 de milioane de dolari, iar 
previziunile pentru 2005 indică 
o dublare a acestei valori.

și urmează să fie supus 
aprobării în noul legislativ. 
Amânarea s-a datorat în primul 
rând alegerilor din luna noiem
brie 2004.

„Demersul legislativ este de
osebit de important pentru că 
definește ucenicia la locul de 
muncă drept o formă de 
pregătire profesională pentru 
salariat, care se organizează și 
se desfășoară în baza unui con
tract de muncă de tip particular.

Acest contract se încheie pen
tru minimum 6 luni și maxi
mum 3 ani, statutul de ucenic 
îi oferă acestuia toate drepturile 
și obligațiile prevăzute de legis
lația muncii.

Proiectul de lege prevede că 
orice persoană care nu are o ca
lificare profesională poate 

resursele necesare în procesul 
de recalculare, a mai spus Bar
bu. El a adăugat că menținerea 
valorii CAS la nivelul anului 
2004 - respectiv 49,5% - este „un 
lucru firesc”, deoarece „nu poți 
reduce și impozitele și con
tribuțiile în același timp”. „Să 
vedem întâi cum reacționează 
populația la cota unică de im
pozitare”, a precizat Barbu. 
Creșterea puterii de cumpărare 
a pensionarilor, trecerea de la o 
politică de asistați social la o 
politică de încurajare a muncii, 
precum și creșterea veniturilor 
populației sunt principalele 
obiective ale ministrului Gheor
ghe Barbu.

Fără facilități în 2005
Anul care tocmai a început 

vine însă cu vești mai puțin 
bune atât pentru proprietar, cât 
și pentru angajați.

Astfel, angajamentele asu
mate de România față de UE 
pentru a închide capitolul Con
curența determină modificarea 
strategiei în domeniul siderur
gic, prin eliminarea ajutoarelor 
de stat.

Facilități fiscale de care Mit
tal Steel beneficiază în baza con
tractelor de privatizare încheiate 
cu AVAS. Pentru a se soluționa 
problema, în această lună vor 
începe negocierile între părțile 
implicate.

Se va închide un laminor
La finele anului trecut se 

anunța că o mie de siderurgiști 

Marcel Socol

încheia un contract de ucenicie 
în calitate de ucenic cu vârsta 
între 15 și 25 de ani.

Pentru cei cu 
vârsta cuprinsă 
între 15 și 16 ani 
se prevede acor
dul scris al 
părinților sau 
cel al reprezen
tanților legali.

Se pot în
cadra în muncă în calitate de 
ucenici cetățenii străini sau 
apatrizi care au obținut permis 
de muncă în România, conform 
reglementărilor legale în 
vigoare”, mai precizează loan 
Marcel Socol, director al 
Agenției Județene pentru Ocu
parea Forței de Muncă Hune
doara. 

își vor pierde locurile de muncă, 
prin punerea în aplicare, în 
următorii trei ani, a strategiei 
guvernamentale. Oficialii de 
atunci precizau că și un laminor 
de la Siderurgica ar urma să fie 
închis.

Nu vor fi făcute alte disponi
bilizări, reducerea de personal 
urmând să aibă loc pe cale na
turală, prin pensionări.

Ar mai fi de adăugat că în 
2004 o parte din banii obținuți 
din privatizarea Siderurgicii 
Hunedoara au fost virați comu
nității locale pentru punerea 
bazelor Parcului Industrial.

Se speră că firmele care vor 
veni aici să poată oferi locuri de 
muncă șomerilor din municipi
ul Hunedoara, foști disponibi- 
lizați de la combinatul din lo
calitate.

RCA la MOL
Deva (I.J.) - Conducă

torii auto care nu au 
încheiat polițe RCA nici 
după intrarea în noul an își 
pot contracta asigurarea 
obligatorie de răspundere 
civilă auto (RCA) de la ben
zinăriile MOL din județul 
Hunedoara. „în acest fel 
sporim confortul clienților 
noștri, care vor putea 
cumpăra astfel de asigurări 
la orice oră din zi și din 
noapte, operația durând 
aproximativ cinci minute”, 
a declarat Ena Csog, 
reprezentant pentru Tran
silvania al companiei MOL. 
La benzinăriile MOL pot fi 
procurate toate tipurile de 
asigurări RCA oferite de 
compania Allianz Tiriac 
Asigurări.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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Gata pentru plimbare.

Nevăstuică de companie

■îndeletnicirea nevăstulcll în apartament.

Deva (S.B.) - Un animal săl
batic, dintre multe altele, ajuns 
în casele orășenilor, este și ne- 
văstuica, Este plăcută pentru că, 
surprinzător, este un animal 
foarte sociabil, jucăuș și care se 
acomodează ușor vieții de apar
tament. Această pasiune este 
mai extinsă în țările occidentale 
și mai ales în America. Poate că 
o să vă surprindă, dar la Deva 
există un proprietar de nevăstui
că ce are acte în regulă, vaccin
urile la zi, răsfățată de stăpâna 

•sa și poate, am spune noi, puțin 
obraznică!

Nevăstuică de la Deva este de 
origine americană și provine 
dintr-o crescătorie specială de 
nevăstuici de apartament. Ea a 
ajuns de la New York în Italia, 
apoi în Deva. Nu are încă un 
nume, dar stăpâna sa, Alina 
Ionașcu, spune că nici nu s-a 
gândit încă să-i dea un nume 
„pentru că, oricum, micul ani
mal nu va pricepe. Ea înțelege 
doar ceea ce este legat de func
țiile sale vitale și este mare ma- 
estră la alergat prin tot aparta
mentul, la ascuns diverse obiec
te - în special papucii, la făcut 
depozit în interiorul colțarului 
(unde nu ajunge stăpâna decât 
foarte greu n.r.) și, mai ales, la 

Nevăstuică și colțarul său preferat.

mușcatul picioarelor atunci când 
dorm”. Alina a achiziționat 
micul animal din Italia doar fi
indcă i-a plăcut foarte mult și 
știa că i s-au extirpat glandele 
care produc mirosul specific 
nevăstuicii. Creșterea acesteia 
nu este ceva foarte dificil. 
Nevăstuică este aprovizionată cu 
hrană specială, cosmetice pentru 
baie, medicamente și pastile pen
tru combaterea mirosului - care 
se pun în apa de băut, din Italia. 
Dacă se întâmplă să se termine 
mâncarea, nevăstuică americană 
este mulțumită și cu hrană pen
tru pisici.

în apartamentul Alinei apare, 
din când în când, și un câine 
ciobănesc. Este prietenul nevăs
tuicii cele răsfățate și când sunt 
împreună se încinge jocul. Ne- 
văstuica Alinei Ionașcu din De
va nu este lăsată liberă tot tim
pul. Ea are cușca ei, conforta
bilă! Este dusă și la plimbare, 
dar nu în lesă, doar în poșetă!... 
în Occident există cluburi ale 
pasionaților crescători de nevăs
tuici. Aceștia organizează chiar 
concursuri, foarte atractive și in- 
citante în care micile animale cu 
blană prețioasă aleargă prin 
niște tunele înguste, special con
fecționate.

Jimy și povestea sa
Deva (S.B.) - Jimy este un câine din 

rasa caniche care locuiește în Deva într-o 
casă primitoare și cu cei mai buni stăpâni. 
Aceștia îl au pe Jimy de trei ani și spun 
tuturor că dragul lor cățel știe, cu sigu
ranță, limba chineză și cunoaște chiar și 
obiceiurile acestei nații asiatice. Aceste 
afirmații se bazează pe povestea vieții că
țelului Jimy pentru că el a avut ca primi 
stăpâni o familie de chinezi, sosiți la De
va din București, cu micul cățel alb și câr
lionțat cu tot. Acum trei ani s-a întâm
plat însă ca în „familia” lui Jimy să se 
ivească o situație deosebită: urma să vină 
pe lume un nou membru. S-a luat decizia 
ca Jimy să ajungă la alt stăpân, dar până 
la cel din urmă a trecut prin mai multe 
case. A ajuns să primească bătăi (noroc că 
acolo a stat puțin timp n.r.), să fie luat de 
alt stăpân și din nou părăsit - pentru că 
acesta pleca din țară!... De trei ani, însă, 
caniche-ul alb, isteț, cu ochi jucăuși și 
rugători, în fața cărora nu poate rezista 
nimeni, are două familii: cea a stăpânilor 
și a lui, personală. Acum este fericit pen
tru că are tot ceea ce-i trebuie și, mai ales, 
multă dragoste. Mai este fericit, ca orice 
câine din rasa sa, că-i face fericiți și pe 
cei din jurul său și că are mulți prieteni, 
printre care se regăsește și papagalul din 
specia peruș, Soso. Jimy este în prezent 
tatăl multor puiuți reușiți, mai mici sau 
mai mari, cu perechea sa, Jessy, care au 
stăpâni în Deva, orașul având foarte mulți 
iubitori ai animalelor și, mai ales, ai 
câinilor din rasa Caniche.

Jimy - un cățel fericit.

Despre papagalii „Peruș”
Deva (S.B.) - Dintre toate ra

sele de papagali, cei mai des în
tâlniți în casele noastre sunt pe- 
rușii. De aceea i-am ales pentru 
o scurtă prezentare a „regulilor” 
de îngrijire, dar și pentru că 
sunt prietenii lui Jimy.

în primul rând, pe fundul co
liviei se pune nisip dezinfectat 
(spălat și ars pe o tablă pe fla
cără la aragaz) iar peste nisip se

pun coji de ouă sfărâmate, us
cate. Se schimbă zilnic apa din 
eprubetă iar cel puțin o dată pe 
săptămână se va pune în apă 
hipermanganat de potasiu (până 
la o culoare roz). Mâncarea de 
bază este meiul, iar pe lângă mei 
se mai pune în mâncare glanț 
și dughîe. Perușul mai mănâncă 
și alte semințe ca: ovăz și floa- 
rea-soarelui.

Alături de partenera sa, Jessie. 0 parte dintre pull săi, la bale.

Soso - prietenul înaripat.

Alțl prieteni al Iul Jimy și Jessie.
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Fotbal la prima consfătuire din acest an 
a cavalerilor fluierului specializați pe fut
sal. Scopul întâlnirii participanților este 
prelucrarea noilor prevederi ale regula
mentului în vederea îmbunătățirii calității
arbitrajelor la meciurile din Divizia A de 
fotbal în sală. (C.M.)

în sală, vor participa, miercuri, de la ora 
11.00, la sediul Federației Române de

0 Arbitrii Cristina lonescu (Vulcan) și
Edy Kovacs (Deva), singurii hunedoreni 
din lotul național al arbitrilor de fotbal

Retrospectiva anului sportiv 2004
Ianuarie: Primul derby al handbalului hunedorean: Universitatea Remin - Cetate Deva

0 Divizionara B, CS Deva își va relua 
pregătirile în perioda 10-15 ianuarie, da
ta exactă a primei reuniri a lotului nefi- 
ind încă programată. „La ora actuală nici 
unul dintre componenții lotului nu și-a ex
primat intenția de a se transfera la alt 
club și nici noi nu am demarat tratative 
pentru aducerea altor jucători”, a de
clarat, ieri, Călin Orbonaș, președintele 
clubului devean. (C.M.)

ClRRJAN MARINUț 
E-MAJL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Cel mai important 
și așteptat eveniment al 
sportului hunedorean în lu
na ianuarie 2004 a fost întâl
nirea dintre cele două echipe 
ale handbalului devean, U. 
Remin și Cetate, disputată în 
premieră în Sala Sporturilor 
din Deva.

Handbalul feminin a ținut ca
pul de afiș în sportul hunedore
an pe întreg parcursul primei 
luni din 2004, celelalte sporturi 
aflate în vacantă apărând rar în 
prim-plan. Startul l-a dat U. Re
min care a câștigat la șase goluri 
diferență (34-28) primul meci al 
anului, disputat pe teren propriu 
cu Rulmentul Brașov, deși a primat pe tricou sloganul: „Eu cu 
evoluat dezamăgitor pentr^jjps® jpl bandt^țsflfe ș-r Serbat în 24 amândouă ftp /■ E^i>Eetate! Hai 

Parfumul fotbalului din vremurile bune
Vedetele Corvinului au jucat pentru suporteri în prima zi din 2005

FC Cip și-a reluat, ieri, 
^ntrenamentele

Deva (C.M.) - Prima echipă din sportul 
hunedorean care și-a început pregătirile 
în noul an a fost vicecampioana națion
ală la fotbal în sală FC Cip Deva. Presați 
de meciul cu MGA Domnești, programat 
sâmbătă în cadrul etapei a 17-â a Diviziei 
A, elevii antrenorului Virgil Stoica au ui
tat rapid euforia sărbătorilor de iarnă și 
au început, ieri, antrenamentele. “Toți 
componenți lotului s-au prezentat la club 
la ora stabilită (15.00), după care am efec
tuat un antrenament ușor de reacomodare 
cu efortul și o ședință de recuperare la 
Bazinul de înot de la Hunedoara. Marti, 
miercuri și joi sunt programate câte două 
antrenamente, iar vineri în ziua pre
mergătoare meciului vom efectua o sin
gură ședință de pregătire. Nu va fi un 
meci ușor, dar obiectivul nostru obligato
riii.; e victoria”, preciza Marius Rupacici, 
anțrenorul secund al devenilor.-Partida va 

-fi ,ransmisă în direc
8 iinuarie, începând

ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Pentru a face 
uitată situația dificilă în 
care se află în prezent 
clubul Corvinul Hunedoara, 
Gelu Simoc, fostul preșe
dinte din anii 80, perioadă 
în care s-a scris istoria de 
aur a clubului, a avut iniția
tiva organizării unui meci 
demonstrativ la care au par
ticipat multe dintre fostele 
glorii ale echipei.

în 2004, pe fondul accentuării 
crizei financiare, Corvinul a 
trăit cel mai greu moment din 
istoria clubului, fiind exclusă 
din Divizia B și retrogradată în 
liga a III -a. Pentru a reaprinde 
speranța că în scurt timp Corvi

ismisă în direct de TVR 1, sâmbătă, 
l cu ora 12.15.

Xabi Alonso indisponibil șase săptămâni

(C.M.) - Etapa a 17 - a, 8-10 ianuarie 2005: 
Futsgl Municipal Constanta - Venus Timișoara: Silvani® 
Reșlfa - FC Bodu București: Eurollnes București - Sanie 
Craiova: FE Cip Deva - MGA București (3âmbStă, 8 ian
uarie, TVR1, ora 12.15); ACS 3 București - FC Transil

București (MF) - Mijlocașul 
spaniol al echipei FC Liverpool, 
Xabi Alonso, a suferit, sâmbătă, 
o fractură la glezna stângă și va 
fi indisponibil timp de șase 
săptămâni, informează publi
cația Mundo Deportivo. Alonso 

du București; AS Odorheiu Secuiesc - FC Transilvania TS.

vania Tg. Mureș; Gomonth Ploiești - Pandurii Tg. Jiu; AS 
Odorheiu Secuiesc - Energoconsfiucția Craiova. Restante: 
Sllvanus Reșița - Futsal M. Constanța; FC Cip - FC 0o-

Mureș.

aiMMnW ..
1.FC Bodu Bucures.ii 15 13 2 410 79-34
2. AS Odorheiu 15 10 1 4 63-52 31
3. FC Municipal G-îa 15 ffl 3 3 @3-55 30
4. FC Cip Deva 15- 9 1 5 81-70 28
5. ACS 3 București ,16 8 3 5 51-44 21
6. Gomonth Ploiești .10 7 2. 7 39-40 23
7 Eurollnes București 16 6 1 9 55-58 19
8..CS Senic Craiova 16 5 4 a. 59-68 19
9. MGA Domnești 16 5 3 8 4449 18

10. Pandurii Tg. Jiu 16 5 2 44-64 17
11. tEfiergo. Graltna .16. 5 1 1O_ 01-61
12. Venus Timisoara 16 E 1 10 59-76 16
13. Sllvanus Reșița 15 5 0 10 51-58 18
14. Stat* SjgSitureș 15 4 2 9 35-55 14

Xabi Alonso.

tentiile suporterilor și conduce
rii. Următoarea știre importantă 
din 2004 se referea tot la echipa 
„viperelor galbene”, deținătoa
rea din 2002 a „Challenge Cup” 
fiind plasată de Federația Euro
peană de Handbal în postura de 
cap de serie a competiției eu
ropene, motiv pentru care era 
calificată direct în faza optimilor 
de finală. între timp, Cetate, pro
movată în Liga Națională după 
un sezon de excepție în Divizia 
A și calificată după prestații 
reușite în play-off, aștepta cu or
goliu și speranță meciul direct 
cu marea rivală locală, ^stfel cu 
câteva șile inairitealjAhy-uluL 
cu Retain, Cetate pierde# la limi
tă (21-22), în mare mătură din 
vina arbitrajului defavorabil, în
tâlnirea cu titrata echipă Olt- 
chim Rm. Vâlcea. Așteptatul du- 

nul va reveni măcar pe linia de 
plutire, în chiar prima zi a no
ului an, câțiva jucători impor
tanți ai perioadei de aur a e- 
chipei hunedorene s-au întâlnit 
în cadrul unui meci demonstra
tiv. în fața a peste 300 de spec
tatori entuziaști, prezenți în Sala 
de Sport a Colegiului Tehnic 
Matei Corvin, Ioan Andone, Ioan 
Petcu, Dorin Nicșa, Romulus Ga
bor, Florea Dubinciuc, Dan Co- 
lesniuc, Victor Oncu, Dan Stroia 
și Virgil Stoica au fost “artiștii 
fotbaliști” ai unui adevărat spec
tacol, aducând în arenă farmecul 
fotbalului de altădată. Andone, 
în prezent antrenor la Dinamo, 
s-a dovedit inspirat la depo
sedări, amintind de meciurile 
sale memorabile în postura de 
fundaș central al echipei națio
nale.

s-a accidentat în minutul 20 al 
meciului Liverpool - Chelsea, 
scor 0-1, disputat, în etapa a XXI- 
a a campionatului Angliei, în ur
ma unui fault comis asupra sa 
de Frank Lampard. Xabi a fost 
consultat de echipa medicală a 
formației Liverpool, el revenind 
inițial pe teren. După cinci 
minute, mijlocașul spaniol nu a 
mai putut continua partida, fi
ind înlocuit cu Antonio Nunez. 
Accidentarea lui Xabi Alonso se 
adaugă celor ale jucătorilor Djib- 
ril Cisse (fractură de tibie și per- 
oneu), Harry Kewell (acciden
tare la mușchii aductori) și Mi
lan Baros (întindere musculară). 
„Accidentarea lui Xabi este o 
altă lovitură grea pentru echipa 
noastră, dar vom face tot posi
bilul să depășim cu bine acest 
moment.

în timpul perioadei de trans
feruri din această lună vom 
încerca, fără îndoială, să aducem 
jucători care să umple golurile 
cauzate de accidentări și care să 
ajute la îmbunătățirea jocului 
echipei”, a afirmat tehnicianul 
spaniol al echipei FC Liverpool, 
Rafael Benitez. 

ianuarie într-o atmosferă de car
naval, Sala Sporturilor din Deva 
fiind luată cu asalt de amatorii 
acestui sport. Ca și în prima 
partidă oficială dintre cele două 
combatante, disputată cu apro
ximativ două luni în urmă la 
Arad pe teren neutru, și în pri
mul meci de la Deva U. Remin 
și-a adjudecat victoria. A fost o 
primă repriză echilibrată, dar 
după pauză elevele antrenoru
lui Liviu Paraschiv și-au valori
ficat plusul de experiență și pu
terea de concentrare, impunân- 
du-se cu 28-19.

Dincolo de tensiune și specta
col, meciul a fost marcat de ges
tul frumos al conducerii U. Re
min care a Oferit flori tuturor ju
cătoarelor și de atitudinea unui 
suporter inspirat care și-a im

Petcu, antrenor la Aurul 
Brad, a înscris de trei ori, recon- 
firmându-și clasa de golgheter, 
Gabor, antrenor la CS Deva, și 
Dubinciuc, antrenor în Divizia 
D, au impresionat prin virtuo
zitate tehnică. Toți ceilalți, chiar 
dacă fără viteza și forța din tre
cut, și-au reconfirmat talentul și 
calitățile care i-au făcut titulari 
la Corvinul sau echipa națio
nală. „Am încercat să facem o 
bucurie iubitorilor fotbalului din 
Hunedoara, suporterilor echipei 
Corvinul, triști din cauza situ
ației actuale a clubuluiu. în plus, 
ne-am propus să sensibilizăm 
autoritățile locale și oamenii de 
afaceri din zonă pentru a salva 
ce se mai poate din spiritul 
marii echipe a Corvinului”, a 
spus fostul președinte hune
dorean.

Un marocan - sportivul anului 2004 
pentru cotidianul francez L'Equipe

Paris (MF) - Atletul maro
can Hicham El Guerrouj, 
dublu campion olimpic la Jo
curile Olimpice de la Atena, a 
fost desemnat sportivul anu
lui 2004, de cotidianul francez 
L'Equipe, informează AFP. El 
Guerrouj, în vârstă de 30 de 
ani, l-a devansat pe elvețianul 
Roger Federer, numărul 1 în 
clasamentul ATP, care a 
câștigat trei turnee de Grand 

577 puncte

7. Kenenisa Belele (Ethiopia, atletism^ 

S. Hermann Maier (Austria, schi)

9. Mânu Ginoblli (Argentina, baschet)

10. Vijay Singh (Fiji, golf)

1. Hicham El Guerrouj (Maroc, atletism)

2. Roger Federer (Elveția, tenis)__________

3. Michael RBielps (ȘUA, natajie)

4. Valentino Rossi (Italia, motoeiclism)

5. L-ance Armstrong (ȘBA, ciclism)

6. Michael Schumaker '"‘ermania, Formala 1)

Remin! / Pe oricine putem bate! 
/ Hai Remin! Haide Cetate!”.

Din sfera celorlalte sporturi, 
pentru luna ianuarie 2004 amin
tim doar câteva titluri care 
anunțau atât vise și speranțe 
pentru mari performanțe, cât și 
nori negri. „Oana Ban și-a săr
bătorit majoratul, visând la o 
medalie olimpică”, preconiza 
succesul gimnasticii la Atena. 
„Maria Cioncan - strategii de 
pregătire în China și Turcia” 
prezenta eforturile atletei de a 
găsi surse de finanțare pentru 
pregătirea Olimpiadei, iar „Res
tanțele financiare au înjumătățit 
lotul Corvinului” trecea în re
vistă greutățile echipei etalon a 
fotbalului hunedorean pe care o 
aștepta un an plin de surprize 
neplăcute. Dar să nu anticipăm. 
Continuarea în edițiile urmă
toare ale retrospectivei.

loan Andone.

Slam în 2004, și pe înotătorul 
Michael Phelps, care a obținut 
șase medalii de aur la JO de 
la Atena.

în acest an, 182 de persoane 
(jurnaliști și corespondenți - 
pentru L'Equipe, L'Equipe 
Magazine, L'Equipe TV și L'E- 
guipe.fr) au participat la vot. 
în acest clasament nu au fost 
luate în considerare perfor
manțele pe echipe.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
guipe.fr
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Mijlocașul Uruguayan, Marcelo Sosa 
(Atletico Madrid), contestă valoarea lui 
David Beckham (Real Madrid), conside
rând că sunt 10.000 de jucători mai 
buni decât internaționalul englez, infor
mează Daily Mirror.(MF)

Echipa Steaua București va disputa pe 
9 februarie, de la ora 20, la Como, un meci 
amical în compania formației Intemazionale 
Milano, informează site-ul oficial al grupării 
din Bulevardul Ghencea.(MF)

Clubul Valencia a propus Federației 
Spaniole de Fotbal (RFEF) să organizeze, 
pe stadionul Mestalla, un meci de bine
facere în scopul strângerii de fonduri 
pentru victimele cutremurului și valurilor 
seismice din Asia.(MF)

Carlos rămâne la Madrid
Fundașul galactic a declarat că singura echipă la care ar pleca este FC Santoșj 

Madrid (MF) - Fundașul 
echipei Real Madrid, Roberto 
Carlos, a declarat, într-un 
interviu acordat cotidianului 
portughez Correio da Man
ila, că singura formație la 
care s-ar transfera este San
tos, din campionatul Brazi
liei, informează As.

„Mă simt foarte bine la Ma
drid și singura grupare la care 
m-aș transfera de aici este San-

1. Steaua 15 10 3 2 33-13 33 (+9)

2. Dinamo 15 9 0 6 29 - 20 27 (+6)

3. FC Național 15 8 3 4 26 - 17 27 (+3)

4. Farul 15 8 3 4 22 - 13 27 (+6)

5. Rapid 15 8 3 4 24 - 16 27 (+6)

6. CFR Cluj ,15 6 6 3 23 - 19 24 (0)

7. Gloria Bistrița 15 6 2 7 27 - 24 20 (-4)

8. Oțelul Galați 15 6 2 7 11-12 20 (-4)

9. FCM Bacău 15 5 5 5 11-13 20 (-4)

10. Sportul 15 5 4 6 17 - 18 19 (-2)

11. Poli lași 15 4 4 7 16 ț 25 16 (-5)

12. FC Arqeș 15 3 6 6 18 - 25 15 (-6)
13. Poli AEK 15 4 3 8 17-26 15 (-9)

14. Apulum 15 4 3 8 17 - 34 15 (-6)

15. FC Brașov 15 4 2 9 18 - 26 14 (-10)

16. U Craiova 15 3 5 7 14 - 22 14 (-7)

Schimbare de antrenor
Nantes (MF) - Antrenorul echipei FC 

Nantes, Loic Amisse, a fost demis și va fi 
înlocuit de Serge Le Dizet, au anunțat res
ponsabilii grupării franceze, citate de AFP. 
La echipa franceză evoluează Florin Bratu 
și Claudiu Keșeru. Lpic. Amisse, înjyârstă 
de 50 de ani, a fost numit îh fuhcțiă de 
antrenor al echipei FC Nantes în 2003, în- 
locuindu-1 pe argentinianul Angel Marcos. 
Relațiile dintre Amisse și jucătorii săi s-au 
degradat în ultimul timp, căpitanul echi
pei, portarul Mickael Landreau, reproșân- 
du-i tehnicianului că se afla sub influența 
totală a președintelui Jean-Luc Gripond. 
Noul antrenor, Serge Le Dizet, era res
ponsabilul centrului de copii și juniori. Du
pă 19 etape, formația FC Nantes ocupă lo
cul 17 în clasament, cu 18 puncte.

zenți pe cea mai modernă pistă dtf"^

2004, an bun pentru Gica Hagi

Gascoigne are pneumonie
Londra (MF) - Fostul internațional en

glez Paul Gascoigne a fost internat în spi
tal, deoarece suferă de pneumonie, a anun
țat agentul său, Alex Armitage, citat de 
AFP. „Medicii au afirmat că el va putea 
părăsi spitalul în cursul acestei săptă
mâni”, a declarat Armitage. Fost jucător 
al echipelor Newcastle, Tottenham, Glas
gow Rangers și Lazio Roma, Gascoigne a 
fost internat la spitalul Princess Grace 
Hospital din Londra, în urmă cu câteva 
zile. Potrivit presei australiene, Gascoigne 
a fost numit recent managerul echipei de 
fotbal australiene, de primă ligă, New
castle Jets.

îngrijorare
Valencia (MF) - Prepara

torul fizic al FC Valencia, 
Roberto Sassi, a afirmat că 
întreruperea meciurilor din 
Gupa UEFA până în luna fe~ 
bruarie și faptul că echipa 
nu va mai disputa până a- 
tunci partide din trei în 
trei zile nu sunt benefice 
pentru fotbaliști.

Jucătorii echipei Valen
cia și-au reluat antrena
mentele după perioada de 
vacanță, fiind supuși în a- 
ceste zile unor teste fizice, 
ei urmând să lucreze și in
dividual pentru a compensa 
lipsa partidelor din cupele 
europene. Roberto Sassi 
consideră că meciurile din 
Cupa UEFA sunt la fel de 
solicitante ca acelea din Li
ga Campionilor, deși acolo 
competiția implică mai 
multă energie. Sassi a men
ționat că Roberto Ayala va 
reveni la forma maximă în 
luna martie iar Pablo Ai- 
mar, deși nu este un jucă
tor fragil, va trebui să lu
creze din greu la capitolul 
forță. Valencia este adver
sara formației Steaua în 16- 
imile Cupei UEFA, partida 
tur urmând să se dispute 
pe 16 februarie iar returul 
pe 24 februarie.

Sancționare
Madrid (MF) - Noul antrenor 

al echipei Real Madrid, Vander- 
lei Luxemburgo, l-a sancționat 
pe David Beckham, deoarece a 
întârziat cu aproximativ 20 de 
minute la antrenamentul de du
minică, informează Mundo De- 
portivo. Ca urmare a acestei în
târzieri provocate de unele pro
bleme cu avionul particular care 
îl aducea de la Madrid, Beckham 
a trebuit să se pregătească sin
gur timp de 45 de minute, după 
ce coechipierii săi au terminat 
antrenamentul.

Mundo Deportivo susține că 
mijlocașul englez urmează să fie 
și amendat. Potrivit cotidianului 
Daily Mirror, Beckham a înche
iat anul 2004 într-o atmosferă 
mai puțin festivă, într-un pub 
din Essex, însoțit de un singur 
prieten. Această decizie a tehni
cianului brazilian a fost prima 
luată în calitate de antrenor 
principal la echipa spaniolă de 
fotbal, Real Madrid. 

tos, echipa mea de suflet. Nu 
știu de Unde tot apar zvonuri le
gate de plecarea mea. Dacă nu 
joc un meci, ori se spune că am 
ajuns la o înțelegere cu un alt 
club, ori că m-am certat cu an
trenorul, căruia nu-i respect pă
rerile”, a spus Roberto Carlos.

Internaționalul brazilian a 
menționat că a primit 0 ofertă 
de la clubul englez Chelsea, pe 
care a preferat să o respingă. 
„Am crezut că este mai bine

Antrenorul român dorește să câștige titlul cu Galatasaray 
Istanbul (MF) - Tehnicia

nul echipei Galatasaray, / 
Gheorghe Hagi, a declarat 
într-un interviu apărut, ieri, 
în cotidianul Hurriyet, că 
2004 a fost un an bun atât 
pentru familia sa, cât și pen
tru formația pe care o antre
nează.

„Anul 2004 a fost foarte im
portant pentru mine, deoarece 
am început să antrenez echipa 
Galatasaray, care ocupă un loc 
special în inima mea. Am des
chis o pagină importantă în ca
rieră acceptând să antrenez echi-
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Fotbal 

Motoclcllsm 

Atletism

03 Skl

04-10 Sailing

0609 Golf

07 Atletism

07-09 Hockey
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08-09 Fotbal american Meci demonstrativ, SUA

0809

08-15

09-16

12-16

Skl 

Sailing 

Tenia

pentru mine să rămân la Ma
drid”, a subliniat fundașul, adău
gând că în acest moment nu ne
gociază cu nici un club. Roberto 
Carlos crede că fiecare jucător 
de la Real Madrid are partea sa 
de vină în rezultatele slabe înre
gistrate în sezonul trecut. „Vina 
a fost a tuturor, chiar dacă nu
mai antrenorul Carlos Queiroz a 
plătit”, a subliniat jucătorul. 
Fundașul brazilian consideră că 
echipa Real Madrid încă mai are

pa Galatasaray și am obținut re
zultate care ne dău speranțe pen
tru viitor în acestef șase luni”, a 
H................ .

Nu este ceva ce depinde de o 
singură persoană, ci de întrea
ga echipă. Vrem să câștigăm 
titlul. Nu va fi ușor, dar vom 

încerca să atingem acest 
obiectiv.

Gheorqhe Hagi

....................................... W
spus Hagi. Tehnicianul român 
a precizat că își dorește ca Ga
latasaray să câștige campionatul

Rose Bowl Game. Pasadena, California

Cupa Auckland, Ellerslie, Noua Zeelandă

Hopman Cup, Perth, Australia

Campionatul Mondial a! Profesioniștilor, Frimley. Anglia 

Africa de Sud vs Anglia, Cape Town, Africa de Sud 

Australia vs Pakistan, Sydney, Australia

01 Fotbal american

01 Curse de cal

01-08 Tenis

01-09 Darts

02-06 Cricket

02-06 Cricket

Cupa Mondială la sărituri, Innsbruck, Austria,

Campionatul Mondial cat 5.5 metri. Sydney, Australia 

Campionatul Mercedes, Kapalua. Hawaii

Maratonul de la Dubai, Emiratele Arabe Unite 

Finala Super Cupei Europei, Ungaria

Cupa Angliei, turul 3, Anglia

Campionatul Mondial de Sală, Sheffield. Anglia

Cross Country, Irlanda de Nord

Campionatul European - pistă scurtă, Torino. Italia 

Australia vs Indiile de yest vs Pakistan, Australia 

Playoff în NFL, SUA

Cupa Mondială Ski alpin, Germania/ Franța

Cv-sa Phuket • Singapore, Tallanda

Adidas International. Sydney. Australia

Cupa Mondială Ski alpin, Italia / Elveția

14-16 Patinqj viteză

14- Feb 08 Cricket

15- 16 Fotbal american

Noua Zeelandâ vs Sri Lanka, Hamilton, Noua Zeelandă 

Circuitul Atlantico din CupaRolex, Buenos Aires, Argentina 

Australian Open, Melbourne, Australia

Buick Invitational, La Jolla, San Diego, California 

Airways Open, Durban, Africa de Sud 

WRC; Raliul Monte Carlo, Monaco 

Campionatul Mondial de Sprint, Salt Lake City, Utah 

Campionatul NFL. SUA 

Galop; Leopardstown, Irlanda

15-19 Cricket

15 22 Sailing

17-30 Teci»

20- 23 Golf

2023 Golf

21- 23 Raliu

22- 23 Patinaj viteză

Fotbal american 

Cum» de cal

Atlstlam Maratonul Sunhing Millennium Hong Kong Mountain, China 

Cupa Mondială, St Moritz, Elveția

Campionatul Mondial masculin, Tunisia 

Campionatul European, Torino, Italia 

Caltex Masters. Singapore 

Competiția de iarnă din Rusia, Moscova, Rusia 

Cupa Sparkassen. Stuttgart, Germania

Cupa Wellington, Trentham Gardens, NouaZeeiandă 

29-30 Ciclism Campionatul Mondial de Ciclo-Cros, St Wendel, Germania 

SiffKK Spans federation a. Associated Praas O GRAPHIC NfWS

23-30 Bob

23- Feb 06 Handbal

24- 30 Patinaj artistic

27-30 Golf

Atletism

Atletism 

Curse de cal

T-șanse la câștigarea campionatu
lui în Spania, dar recunoaște că 
în tur Barcelona a dominat com
petiția. „Spre deosebire de noi, 
cei de la Barcelona au fost no
rocoși că nu au avut prea mulți 
jucători accidentați iar principa
lele vedete ale echipei, Ronaldin
ho, Deco și Eto'o, au strălucit în 
mod deosebit”, a precizat Rober
to Carlos, care crede că Ronal
dinho este cel mai bun jucător 
al momentului.

'ay
Turciei în 2005. „Nu este ceva ce 
depinde de o singură ^eăsoană. 
ci de întreaga echipă. Vrem ca 
în luna mai să câștigăm tjtluj.. 
Nu va fi ușor, dar vom încerca 
să atingem acest obiectiv”, a^» 
adăugat Hagi. Gheorghe Hagi a Y 
afirmat că i-a dat conducerii 
clubului, imediat după termina
rea turului actualei ediții de 
campionat, un raport referitor la 
jucătorii pe care îi dorește la», 
Galatasaray din retur. „Așty^ ■ 
acum ca oficialii clubului să k 
ționeze”, a spus Hagi, care nu a 
precizat numele jucătorilor 
cluși în raport.

in-
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Principalele evenimente ale anului 2004

deasupra

Ianuarie
3 Robotul Spirit a aterizat pe 
Marte. Al doilea robot, Opportu
nity, a aterizat câteva zile mat 
târziu pe fața opusă 
a plan Marte.

8 Queen Mary, cel mai mare transat
lantic care s-a construit 
vreodată, a fost lansat.

9 Libia a fost de acord să plătească 
170 mii. $ compensații pentru

ieritul din 1989 asupra unui avion francez

februarie
1 Sensibilitatea americanilor a 
fost rănită atunci când 
cântăreața Janet Jackson șl-a 
expus sânul la o oră de maxi 
audiență în timpul galei de fot
bal Super Bowl.
29 Președintele Jean-Bertrand 
Aristide demisionează în urma 
rebeli

29 The Lord of the Rings: 
The Return of the King, 

Itimul film din trilogia bazată 
e capodopera fantastică a lui 

R.R. Tolkien, egalează cifra- 
record de 11 Oscarur

29 Milioane de găini au fost ucise 
, în Asia ca urmare a epidemiei de 

gripă avlară din Asia; peste 30 
de persoane au murit până atunci.

1 A

martie
/'•

dad, în timpul unui 
festival 
religios^

11 O serie de atacuri cu bombă 
în trenuri de navetiști din Madrid 
au ucis 191 de persoane. Atacu
rile, date de un grup marocan a- 
fillat la al-Qaida, au dus la înfrân-v 
gerea în alegeri a Guvernului Jo- 
se Maria Aznar, 3 zile mal târziu. J 
14 loan Paul al ll-lea devine cel® 
de al doilea papă ca longevitate

mal
1 UE se extinde acceptând încă 10 națiuni, 
majoritatea din fostul bloc sovietic.

4 O nouă piatră kilometrică a fost atinsă 
în automobilism când Rolls-Royce și-a săr
bătorit centenarul.

13 Soma Ghandl a câștigat 
surprinzător alegerile în 
India, după care a fost de 
acord să accepte ca fostul 
ministru de Finanțe, 
Manmohan Singh, să fie 
primul premier Sikh.

Iunie

27 Thabo 
Mbeki a fos 
învestit a 
doua oară președinte al 
Africii de Sud, în mijlocul 
celebrărilor ce au marcat 
10 ani de democrație.
28 Scandalul leg 
de abuzurile 
asupra prizo
nierilor 
de la.
Abu 
GharihS 
a izbucnit 

când au apărut pentru prima oară fotografii la TV. 
30 Michael Jackson a fost acuzat de 
abuz sexual asupra unui minor.

5 Fostul președinte american Ronald 
Regan moare la 93 ani, după 10 ani 

de luptă cu boala Alzheimer. 
28 Prlntr-o î 

ceremonie dis-1 
F cretă, Bagdad-1 

ul marchează I 
transferul for- I 
mal al suvera I 

tății de la coaliția con- I 
. dusă de Statele Unitei 
către o guvernare lnteri-| 

mară irakiană.
Sonda Casslnl, primulJ^ 

vehicul spațial intrat pe 
[ orbita planetei Saturn. i

Iulie
’4 Saddam Hussein la în zefle
mea acuzațiile pentru crime de 
război în prima apariție la tribu
nal de după capturarea sa.
9 Curtea Internațională de 
Justiție stabilește că bariera

I de securitate Israeliană 
a încălcat legea Interna

țională.
| IS Guru llfestyle-ului 
Martha Stew? ț jr 
condamnată 
la 5 luni înch 
soare pentru 
minciuna des
pre o vânzare 
de acțiuni.

2 Peste 140 șiiți 
au fost uciși în a- 

tacurile sinucigașe 
din orașele iraki- 

ne Karbala și Bag

5 Roiuri de lăcuste 
invadează nord- 
vestul Africii, e- t 
xistând avertis-î 
mente că acea 

tă problemă ar pu 
tea să devină și m 

serioasă în urmă
torii 15 ani.

11 îngrijorarea Interna 
țlonală crește o dl 

cu persecutarea 
etniei negrilor 
câni de miliția progB 
vemamentală de la 

, în vestul Suda- 
I. Peste 50.000

septembrie
3 Cel puțin 330 de persoane, jumă
tate fiind copii, au fost ucise în 
schimburile de focuri, după ce 
teroriști ceceni au ocupat școala 
din Beslan, din Republica 
Ossetia de Nord.

7 Numărul 
militarilor _
americani J 

_________________ imorțl în Irak jl 
trece de 1.000.
28 Prețurile la petrol ating 
50 de dolari pe baril.

28 Patru uragane puternice devastează Caralbe- 
le șl sud-estul Statelor Unite; peste 3.000 de 
oameni au murit, iar pagubele au fost esti
mate la peste 40 miliarde de dolari.

octombrie
4 Naveta particulară 

SpaceShlpOne a câștigat 
miul Ansari X, în valoare 

10 milioane dolari.
'8 în Afganistan au loc 
Iprimele alegeri prezi
dențiale libere, câștigat 
de Hamid Karzai.

anihila

ATHENS 2004

14 Cel mal mare pod din lume, viaductul Milieu, 
a fost Inaugurat în sudul Franței.

15 Un masiv asalt american a 
început 
asupra In- .r v 
«urgenților î" 
irakieni de la 
Fallujah, pentru 
oamenii lui Abu 

usab akZarqawl,T conside- 
at responsabil de uciderea 

a 40 de ostatici străini. 
Angajata britanică în 

icțiuni caritabile în Irak, 
argaret Hassan, a fost 

răpită în Bagdad; mai târziu s-a rapo -că ar fi 
fost împușcată de răpitori.

le negri se presupu- OOO 
k ne că ar fi fost

uciși șl aproxima
tiv un milion nevoițl să-și 
părăsească locuințele.

13 O spectaculoasă ceremonie de deschide
re marchează întoarcerea Jocurilor Olimpice la 
Atena, pentru prima dată din 1895.

no brie
George W. Bush 

a fost ales pentru 
a doua oară în func 
de președinte al 

Statelor Unite.
5 Președintele rus Vladimir 
Putin a semnat protocolul de 

to privind încălzirea 
globală.

simbolul 
uptel pa- 
estinieni- 
or timp d 
40 de ani 

a murit în spital la Paris, la 75 ani. >

e
3 Curtea Supremă din Ucrai

na hotărăște că alegerile 
prezidențiale din noiembrie, 
câștigate de Viktor Yanuko
vych, au fost fraudate șl or

donă repetarea alegerilor. 
Simpatizanțli liderului 

Opoziției, Viktor Yushchenko 
(stânga), s-au instalat în 

Kiev de la alegeri, refuzând 
să accepte rezultatele.

■1
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Thailanda - Alimentele primite în maximă securitate.

Reconstrucția va dura zece am
Summit privind consecințele catastrofei produse de tsunami

Jakarta (MF) - Bilanțul 
valurilor seismice care au 
afectat, în urmă cu opt zile, 
Asia de Sud și de Sud-Est s-a 
agravat.

Datele oficiale indicau ieri 
peste 145.000 de morți, în timp ce 
operațiunile pentru asigurarea se
curității milioanelor de sinistrați 
și pentru prevenirea epidemiilor 
s-au intensificat, transmite AFP. 
Coordonatorul ajutorului de ur
gență acordat de ONU, Jan Ege
land, a subliniat că există o se
rie de dificultăți în ceea ce 
privește distribuirea ajutoarelor 
în insula indoneziană Sumatra și 

în provincia Aceh, din cauza dis
trugerii infrastructurii rutiere. 
„Putem ajunge în toate zonele 
afectate, cu excepția regiunilor 
indoneziene Sumatra și Aceh”, a 
declarat Egeland, care a recunos
cut că distribuirea ajutoarelor 
este în întârziere în aceste zone. 
Organizația Mondială a Sănătății 
a anunțat apariția primelor ca
zuri de boli contagioase în zonele 
afectate de valurile seismice, 
unde circa 5.000.000 de persoane 
au rămas fără adăpost. Ca ur
mare a mobilizării internaționale 
excepționale, ajutorul public a- 
nunțat pentru statele din Asia se 
apropie de două miliarde de 

dolari. Secretarul general ONU, 
Kofi Annan, va participa, joi, la 
Jakarta, la un summit privind 
consecințele catastrofei. Recon-/"* 
strucția ar putea dura zece ani*ț 
și ar putea costa „miliarde de 
dolari”, a avertizat el. La opt zile 
după producerea catastrofei, aju
toarele încep cu greu să ajungă 
în zonele calamitate. Organiza
țiile umanitare se confruntă cu 
dificultăți de ordin logistic, cum 
ar fi aeroporturile congestionate, 
întârzierile determinate de lipsa 
vehiculelor și a combustibilului, 
precum și podurile și drumurile 
distruse, care împiedică circu
lația în zonele devastate.

ajutoare din SUA pentru supraviețuitorii din Indonezia. Copii din Refugiul Galle, situat în sudul Sri Lankăl. Indonezia - Ajutor alimentar parașutat.



i marți, 4 ianuarie 2005 a

Vând ap. 2 camere (03)
. i apartamant 2 camere decomandat, etaj 1, 

tona Gojdu, contorizat, geam termopan, reparti
toare, balcon închis, 790 milioane lei. Tel. 
1740/317313.
• apartament, 2 camere, Gojdu, decomandat, 
:omplet contorizat, izolație cu garanție, parchet, 
>t 44 mp, balcon închis, 665 milioane lei, nego- 
tiabil. Tel. 0726/710903.
• vând apartament 2 camere, Hațeg, deco
mandat, din cărămidă, etaj 3. Relații tel. 770387.

Vând ap. 3 camere (05)
»apartament 3 camere, etaj 3 din 4, central, 
Jecomandat, îmbunătățiri, Deva, str. Carpați, bl. 
4,45.000 euro. Tel. 221874,0722/584292.
> apartament, 3 camere, Dacia, bl. 20, et. 4, 
zolat, bloc cărămidă, contorizat apă, gaz, 
oarchet, ocupabil imediat 700 milioane lei. Tel. 
1745/356077. .

Vând case, vile (13)
5 camere, refăcută recent, zonă 

jeritrală, grădină 700 mp, garaj, termopan, 
.nșjalații noi, pretabilă și pentru societate. Tel. 
țl5487.
i vând casă, în Deva, sau schimb cu aparta- 
fifflt, 2 camere, poziție centrală. Tel. 
>254/215795, după ora 16.

Vând case de vacanță (15)

»casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montana Straja, 7 camere, decoman- 
iate, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
acilități conform HG 1307/2004. Telefon 
1723/320995.

Vând terenuri (21)
> teren Hnvâan (loc de casă) la 10 km de Deva, 
st 1300 mp, fs 130 m, preț 2.5 euro/mp. Tel. 
1726/710903.
> teren, Mwlan, la sosea, Hunedoara, apă, 
jaz, curent suprafață plană, preț 5 euro/mp. Tel. 
1723/006657.
■ vând 1# parcele teren a 500 mp, zona 
căprioara. Tel. 211124.

• vând teren intravilan, pentru construcție casă, 
în Șoimuș, suprafață de 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent la poartă. Informații la tel. 
220269,0746/029058.

Auto românești (36)

• vând Dada 1300 stare bună, af 1987, preț 30 
milioane lei, negociabil. Tel. 772307.
• vând Dada 1310, recarosată 1997, stare bună,
21 milioane lei, negociabil. Tel. 711063.
• vând Flat Uno 13 Diesel, 4 uși, af 1986, 
impecabil, 2100 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092.

Aut - străine (37)
• vând Hat Ducato, an 1985, motorină, 2500 cmc, 
culoare galbenă, persoană fizică, 3500 euro, 
negociabil. Tel. 0722/697975,0740/219489.
• vând Vdvo 340, af 1987,2+1 uși, stare perfectă, 
motor 1721 cmc, preț 71 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/794788,225587.
• vând Volvo 340, motor Renault, 1721 cmc, 
stare perfectă, 2+1 uși, af 1987,71 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/794788,225587.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr abkant și ghilotină manuală pentru 
tablă. Tel. 0744/602431,0254/222142.
• vând cositoare centrifugă, semănătoare 17 
rânduri, pompă erbicidât 300 litri, fabricație 
germană. Tel. 263472,0723/378752.

Piese, accesorii (42)
• cumpăr abkant și ghilotină manuală pentru 
tablă. Tel. 0744/602431,0254/222142.
• vând caroserie Mercedes Cobra. Tel. 
0721/068160.

Mobilier și interioare (47)

• cumpăr sâmbure de nucă. Tel. 0254/224114.

• vând 41 mt de parchet nou, uscat. Preț 
250.000 lei/m2. Tel. 0788/513870.

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber se pot 
depune în cutiile 
speciale instalate la 
următoarele puncte de 
difuzare a presei 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.

Anunțurile de micț 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator nou, AMD 1700 MHz, 128 MB 
RAM, 40 GB HDD, monitor 14,„ second hand, 
digital, 9.5 milioane lei. Tel. 0722/161644.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând o pereche bocanci ■ clăpari, pentru 
schiuri, din piele, Griflh-Vioton, nr. 42, și un sac 
de dormit pentru excursii, preț mic. Tel. 216347.

• vând 7 butuci de cireș, lungimea de 0,8 m și 
diametrul de 20-35 cm, și una bucată de cireș de 
2,0 metri lungime și diametrul de 35-40 cm, preț 
negociabil. Tel. 216347.
• vând telefon Samsung SGH C100, nou, 
garanție noiembrie 2005, clasa8, navigator wap, 
baterie Li-lon, 130 euro. Tel. 0727/390006.
• vând ceas de buzunar, din aur, marca Illi
nois, vechime peste 100 ani, perfectă 
funcționare, 800 euro, negociabil. Tel. 
212272.
• vând lustră plafon 3 brațe completă și 
două aplicfe de perete, preț convenabil. Tel. 
220025.

Pierderi (62)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajeaz vânzătoare pentru magazin abc în 
Deva. Tel. 0742/228522.

• angajez șofer pentru taxi. Deva, tel. 
0740/273734.’

•medRez matematică, orice nivel. Lucrez 
numai cu un singur elev. Tel. 0788250112.

Electrocasnice (56)
• vând n nn ue cusut la 220 V și mașină de 
cusut la 380 V. Tel. 222398.
• vând mașină de festonat triploc, nouă, mono- 
fazică. iel.025«/zi/!i43.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

■ ofer cățelușă, talie înaltă, voce puternică, 
castrată, buna pază curte (numai iubitorilor de 
animale). Efectuez transportul. Tel. 233582.
• vând 10 scroafe gestante. Hărău, nr. 149, tel. 
0721/168595.
• vând fân și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.

Altele (61)
• colecționar cumpăr cutii muzicale și flașnete 
vechi, funcționale total sau parțial, atlase, cărți 
cu gravuri, toate editate înainte de 1900. Tel. 
0744/382832.

Comemorări (75)

cuvÂfB sccuvAniu
ISA DEVA

1 UTILAJE TIPOGRAFICE
♦Mașină rotativă pentru tipărit ziare (2 
culori) - roiagazetă 
♦Tum de îmoachetare

«♦Mașină de tipar plană (tip Aurelia) 
[♦Ghilotină
p. AUTOUTILITARĂ MERCEDES 1,5 
tone, model vechi.

Informații la sediul SC CUVÂNTUL 
LIBER SA, Str. 22 Decembrie, nr.37A, 
sau la telefoanele: 0254/ 211.275, 
0254/212.157, mobil 0722/402.044.

Persoană ue contact Cornel Poenar.

Sociotats in d»manial auto
Angajează pentru sediul din DEVA

siguranța

fcf/rectv» .n
Cennte
- experiența in domeniul vanzarii accesoriilor auto
- studiile superioare constituie un avantaj

Electrician autoCerințe |
- experiența in setvice instalații electrice

Mail: ro»tlnp<tmall.<lnttni.ro
Tal.Naxl 02S&'20«21«. 4«i Car

Valabil pana la 1.5.01.2005

• SC Tiger Protector Company SRL 
București angajează agențl pază pontai 
localitățile Petroșani, Hunedoara șl 
Deva. Relații tel. 0284/229380, 
0723/52S399.

• firmă distribuție angajează agenți de 
vânzări. Condiții avntajoase. Trimiteți CV la 
tel/fax 0254/260656.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Burlica Virginia Nicoleta Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Cugerean Nicușor Alexandru din Bretea Strei. Se 
declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Cugerean Viorica din Bretea Strei. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
losub Alexandru. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Trlf Mircea Nicolae. Se declară nul.

Licitații (64)
• Primăria Comisiei Buceș organizează licitație 
la sediul primăriei, în data de 19.01.2005, ora 10, 
pentru spațiile de la școlile primare din 
Grohoțele 1, Grohoțele 2 șl Căminul Cultural 
Dupăpiatră, în vederea unor activități comer
ciale. Informații tel. 684328, fax 684442.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.

Astăzi, 4 ianuarie se împlinește un 
an de lacrimi și durere de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna cel care 
a fost

IO AN MARIAN 
MAIER

din satul Boz. De un an de zile/ 
Noi ION tot umblăm/ Zilnic venim 
la cruce/ Pe tine să te vedem/ Ne 
punem întrebarea/ Cum ai putut

pleca/ Nu te-ai gândit o clipă/ Noi cui vom rămânea/ Era 
duminică seara/ Veni moartea nemiloasă/ într-o oră te 
luă/ Pe noi singuri ne lăsă/ De atunci venim mereu/ 
Până la mormântul tău/ Un an de zile s-a împlinit/ Și tu 
acââă nu ai mai Venit. Te vom păstra mereu în inimile 
noastre. Părinții, surorile, cumnații, nepoțelul, bunicile 
și familia Bozan Viorel.

Decese (76)

Cu adâncă durere în suflet fiul Nicușor, nora Ioana și 
nepoțelul Bogdan anunță trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun tată, socru și bunic

MARC NICOLAE
înmormântarea are loc astăzi 4 ianuarie, ora 13, în satul 
Rișculița. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

tUn ultim omagiu din partea colectivului Depozit 
Peco Deva și Atelier mecanic pentru cel care a fost

MARC NICOLAE
Condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

t Familia îndoliată anunță cu durere încetarea din 
viață a celui care a fost un bun soț, tată și bunic

HEGHEȘ GHEORGHE
în vârstă de 75 ani. înmormântarea va avea loc miercuri 5 
ianuarie, ora 13, de la Casa Mortuară Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

t Soția Nita, copiii Alin și Bogdan anunță cu durere 
în suflet pierderea soțului drag, al tatălui iubitor

BOZDOC CONSTANTIN 
înmormântarea va avea loc în data de 5 ianuarie, ora 13, la 
Cimitirul din str. M. Eminescu. Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa Mortuară Deva. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

Mama și sora Victoria anunță cu durere în suflet trecerea 
în neființă a celui care a fost fiu și frate

BOZDOC CONSTANTIN
Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Sora Doina, cumnatul Dumitru, familia Bogdan deplâng 
trecerea în neființă a celui care a fost un bun frate și 
cumnat

BOZDOC CONSTANTIN (TITI)
Nu te vom uita niciodată.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL1

• chioșcul do ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul da ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă

i Galeriile dc Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B-dul Decebal.

CWÂffli.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl ae vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mici publicitate.

lnttni.ro
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El La discotecă. Incendiul izbucnit vineri 
dimineața în discoteca Republica Cro- 
magnon din Buenos Aires s-a soldat cu 
cel puțin 182 de morți.

A rămas fără moștenire

0 Anchetă. Un britanic în vârstă de 40 
ani a fost inculpat în legătură cu me
sajele electronice false care au fost tri
mise rudelor persoanelor date dispărute 
ca urmare a valurilor seismice din Asia.

Los Angeles (MF) - Fosta 
vedetă Playboy Anna Nicole 
Smith a pierdut în instanță 
averea de 88 milioane dolari 
- parte a moștenirii lăsate de 
soțul său, J. Howard Mar
shall, fost proprietar al unei 
companii petroliere.

Judecătorii din Statele Unite 
ale Americii au decis că vedeta

Fosta soție amenință
Los Angeles (MF) - Fosta soție a lui 

Michael Jackson, Debbie Rowe, îl ame
nință pe acesta că va depune mărturie îm
potriva lui în procesul de agresiune de 
minori, scrie The Daily Star.

Rowe este furioasă pentru că starul nu 
îi mai plătește pensia alimentară de un 
milion dolari anual și amenință că va dez
vălui secrete intime ale vedetei. Ea vrea 
să ceară și custodia exclusivă a celor doi 
copii ai cuplului, Prince Michael (șapte 
ani) și Paris (șase ani).

„Ea l-a anunțat pe procurorul Tom 
Sneddon că ar putea să depună mărturie. 
(...) Mărturja ei ar putea fl ca o dinamită”, 
a declarat o sursă.

Anna Nicole Smith (Foto: epa>

Cometa Machholz se apropie
București (MF) - O cometă 

este suficient de apropiată 
de Pământ pentru a fi vizi
bilă fără binocluri sau tele- 
scoape, dar numai de către 
observatori experimentați și 
pe un cer foarte întunecat.

Cometa Machholz va fi cel 
mai aproape de Pământ la 5-6 
ianuarie, când se va afla la „nu
mai” 51 milioane kilometri.

Ea a fost văzută cu câteva săp
tămâni în urmă din emisfera a- 
ustrală, după ce Donald Macholz 

nu este îndreptățită să primeas
că nici un ban din averea soțu
lui decedat.

Smith, care a devenit celebră 
după ce a pozat în revista Play
boy, în 1993, avea 26 ani când 
s-a căsătorit cu Marshall, în 
1994. Acesta avea 89 de ani și se 
afla într-un scaun cu rotile. Cei 
doi se întâlniseră cu trei ani 
înainte, pe vremea când Smith 
lucra într-un club ca stripteuză. 
Marshall a murit în 1995, iar de 
atunci Smith și fiul lui Marshall, 
E. Pierce Marshall, s-au luptat 
pentru averea rămasă.

în 2001, un judecător din Cali
fornia a hotărât că vedetei i se 
cuvin 475 milioane dolari, dar o 
decizie ulterioară i-a retras a- 
ceastă sumă, ca urmare a protes
tului fiului Iui Marshall.

în martie 2002, un alt judecă
tor a pledat în favoarea lui 
Smith, considerând că aceasta 
merită un „cadou postum” de 
88,5 milioane dolari, ca urmare 
a promisiunilor pe care Smith 
susținea că i le-ar fi făcut fostul 
soț. Joia trecută s-a decis că 
Smith nu merită nici un ban în 
plus față de cele 7 milioane do
lari pe care le-a primit în tim
pul căsniciei sale de 14 luni. în 
această sumă sunt incluse biju
terii în valoare de 2,4 milioane 
dolari și 700.000 dolari investiți 
în cariera sa de model.

o descoperise în august. Acum 
se află în constelația Taurus. 
Numele ei oficial este 2004 Q2.

Cometele sunt alcătuite din- 
tr-un amestec de piatră și gheață 
și diferite alte substanțe. Când 
ometa se apropie de Soare, su- 

«prafața ei se încălzește și o parte 
se evaporă sau, așa cum spun 
cercetătorii, sublimează.

Gazul și praful formează un 
cap, numit și „coma”, și uneori 
lasă și o coadă. Lumina solară 
o reflectă și Cbmetâ devine vizi
bilă de pe Pământ.

Brosnan în febra vitezei
New York (MF) - Actorul Pierce Bros

nan a povestit cum a fost atras într-o cur
să „mortală” cu mașini de către un tânăr 
șofer, serie The Sun.

Starul ieșise la o plimbare cu mașina 
sa Aston Martin Vanquish, când un Fer
rari a apărut pe banda paralelă. Șoferul 
mașinii se holba la Brosnan, ambalând 
motorul și încercând să-l provoace.

Brosnan a accelerat până când ambele 
mașini au ajuns să gonescă cu peste 150 
km/oră pe Pacific Highway, aproape de 
casa lui din Malibu, California.

Ajutor pentru sinistrații din Asia
Copiii își vând jucăriile, iar artiștii vor dona fondurile strânse din vânzarea unui single [

frumoasă petrecere cu familiile care au 
grijă de el. (Foto: FAN)

Londra (MF) - Cinci copii 
din Marea Britanie au strâns 
387 de euro din vânzarea 
cadourilor pe care le-au 
primit de Crăciun, pentru a 
veni în ajutorul victimelor 
catastrofei din Asia.

„Sper că îi vom putea ajuta”, 
a spus Tom Young, în vârstă de 
13 ani, din Bristol. El le-a con
vins pe surorile lui, Hattie și 
Jess, de zece, respectiv unspre
zece ani, și pe alți doi prieteni, 
John și Alice, ambii de 12 ani, 
să răspundă apelului lansat de 
Disasters Emergency Committee 
(DEC).

Tom a decis să dea o mână de 
ajutor, după ce a văzut la televi
zor un reportaj despre dezastrul 
produs de tsunami. Copiii au 
așezat o tăbliță în fața casei lor, 
pe care au scris: „Vindem pen
tru victimele valurilor tsunami”.

Femeile inteligente au șanse mici de măritiș

Luptă împotriva sărăciei
Londra (MF) - Scarlett Johansson, 

Stephen Fry și Bono au demarat o cam
panie împotriva sărăciei, intenționând să 
îi convingă pe liderii politici din întrea
ga lume să îi scutească de taxe și să le 
ofere ajutor celor săraci.

CampgȘtîa „Make Poverty History” 
(„Transformați sărăcia în istorie”) este 
susținută de peste o sută de organizații 
caritabile, uniuni sau grupări religioase.

Alte vedete care și-au oferit sprijinul 
sunt Sir Paul McCartney, Jamelia, Bust
ed și Fran Healy de la Travis.

Artiștii speră că îl pot determina pe 
premierul britanic Tony Blair să aducă 
în fata țărilor dezvoltate problema co
merțului, a ajutorului și a taxelor, în cea 
de-a doua jumătate a anului 2005, când 
Mărea Britanie va deține conducerea Uni
unii Europene.

Londra (MF) - Un IQ ridi
cat reprezintă un handicap 
pentru femeile care vor să se 
căsătorească, pe când același 
parametru constituie un atu 
pentru bărbații care vor să 
scape de burlăcie.

Potrivit studiului, efectuat de 
unversitătile din Edinburgh, 
Aberdeen, Bristol și Glasgow, în 
cazul bărbaților, probabilitatea 
de căsătorie crește cu 35% pen

; Elveția, tineri costumați în 
i fantome ale pădurii speriau 
I duminică trecătorii în cursa 
i prin care se alungă iama 

din oraș. (Foto: EPA)

Copil sinlstrați din Sri Lanka (Foto: EPA)

Artiștii se mobilizează

Cântăreți precum Cliff Ri
chard, Boy George, Ronan Keat
ing sau Robin și Barry Gibb de 
la Bee Gees intenționează să în

tru fiecare 16 puncte de IQ (coe
ficient de inteligentă). Pentru o 
fată, 16 puncte suplimentare de 
IQ constituie, dimpotrivă, cu 40% 
mai puține șanse de măritiș.

Studiul a fost efectuat pe un 
eșantion de 900 persoane, căro
ra le-a fost urmărit destinul în
tre vârstele de 10 și 40 de ani.

Femeile inteligente și diploma
te găsesc din ce în ce mai greu 
bărbați pe gustul lor, a precizat 
psihologul Paul Brown. „Femeile 

registreze o piesă pentru a strân
ge fonduri pentru victimele ca
tastrofei din Asia.

Ei speră că vor strânge în jur 
de patru milioane de dolari în 
urma vânzării single-ului inti- 

aflate la vârsta de 30 ani pun în 
prim plan cariera (...) și își dau 
seama că bărbații nu sunt prea 
interesanți”, a adăugat Brown. 
Bărbații iriteligenți preferă fe
meile cu un IQ mai puțin ridi
cat, potrivit cercetătoarei Claire 
Rayner. „Un bărbat cu un IQ 
ridicat va avea o funcție foarte 
solicitantă (...) și va prefera o 
soție mai tradițională, care să se 
ocupe de cămin, o copie a ma
mei sale, mai exact”. 

tulat „Grief Neyer Grows Old” 
(„Suferința nu îmbătrânește ni
ciodată"), compus de DJ Mike 
Read.

Printre artiștii care și-au ex
primat intenția de a participa la 
acest proiect se numără și Jamie 
Cullum, Chris Rea și Olivia New- 
ton-John. Mike Read vrea să lan
seze piesa în cursul acestei săp
tămâni, sub genericul One World 
Project.

Read a declarat că toate fon
durile strânse în urma vânzării 
single-ului vor fi donate organi
zației caritabile Disasters Emer
gency Committee (DEC).

La rândul său, trupa Linkin 
Park a înființat o organizație in
titulată Music for Relief, și a do
nat deja 100.000 dolari. Membrii 
trupei îi invită pe colegii artiștii 
dar și pe fani, să doneze „măcai 
câte zece dolari”, care ar putea 
să îi ajute pe sinistrati. |

La parada „Harder
Potschete” din Interlaken,


