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Vremea se va răci ușor, izolat se vor 
semnala precipitații mixte.

dimineața la prânz seara

Hunedorenii sunt zgârciți?!
Campania de strângere de fonduri ar putea fi un eșec din lipsă de solidaritate

Norocoșii câștigători
Deva - Ieri, la sediul redacției Cuvân

tul Liber a avut loc extragerea celor 3 
hunedoreni care încep noul an ngfil, feri

ciți. Păstrând bdp^' tra
diție în care am încheiat 
anul 2004, prin publicarea

ultimului talon de concurs, anul 2005 a» j 
debutat cu premierea primilor câștigători 
ai acestui an.

Gherman Ioana - Deva
< Crlstascu Marlus - Hunedoara 

Vențel Gheorghe - Brad

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

Deva - Nici o persoană nu 
a contactat până acum filiala 
județeană de Cruce R șie 
pentru a cere informații de
spre modul în care pot face 
donații în vederea ajutorării 
victimelor din Asia.

„Nimeni nu a luat legătura cu 
noi până acum. înclin să cred că

nu există sentimentul de soli
daritate. Este adevărat că aces
te campanii de strângere de fon
duri au fost lansate la nivel cen
tral. Problema o constituie însă 
modul greșit de percepere a ac
tului de donare de către hune
doreni. Deseori voluntarii Crucii 
Roșii Deva au fost alungați ori 
s-au confruntat cu refuzuri dure 
din partea proprietarilor de 
magazine când li s-a solicitat 
sprijin în vederea amplasării de

cutii ale Crucii Roșii pentru 
donații, așa cum există în țările 
civilizate. Banii care urmează a 
fi colectați de Crucea Roșie 
Română prin apelul „Ajutor pen
tru Asia” vor fi transferați Fede
rației Internaționale de la Gene
va, care în calitate de coordo
nator al operațiunilor va decide 
modul de alocare a acestora”, 
afirmă Elisabeta Ciorobea, di
rectorul Filialei de Cruce Roșie 
Deva. Crucea Roșie Română și

Secretariatul General al Guver
nului au deschis conturi la BRD, 
respectiv BCR pentru donațiile 
în bani. Conducerea celor două 
sucursale județene ale băncilor 
menționate ne-au precizat că nu 
dețin o situație a donațiilor din 
județ. Directorul BRD Deva, 
Liviu Paralescu, a mai adăugat 
că din informațiile sale nu știe 
să fî existat vreo inițiativă locală 
în sensul susținerii campaniei 
de ajutorare.

0 Toate instituțiile publice din Româ
nia și oficiile diplomatice ale țării din 
exterior vor avea astăzi drapelele 
coborâte în bernă, potrivit unei hotărâri 
luate de premierul Călin Popescu- 
Tăriceanu. Decizia a fost luată ca 
răspuns la apelul adresat de Uniunea Eu
ropeană țărilor membre și instituțiilor eu
ropene de a aduce un omagiu celor de
cedați în urma cutremuruluiSiTffisia de s 
Sud-Est. (M.S.)

Bonificații pentru plătitorii de taxe
Hunedorenii care achită taxele până în martie vor avea reduceri

Apel pentru Asia
Conturile bancare pentru donații sunt: 
^hucea Roșie Română 
Cont bancar ROL
R009BRDE410SV44931004100, deschis la 

BRD - Sucursala Piața Romană, București
Secretariatul General al Guvernului
Cont bancar R049RNCB5010000138390080 

ROL, deschis la BCR sector 1, București

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

Deva - Pentru a-i stimula 
pe hunedoreni să-și achite, 
în primele luni ale lui 2005, 
taxele și impozitele, primări
ile au luat hotărârea de a 
oferi reduceri și bonusuri.

Locuitorii municipiului Deva 
pot plăti taxele și impozitele lo
cale începând cu data de 10 ia
nuarie. Cei care le vor achita 
până în data de 15 martie vor 
beneficia de o reducere a sumei

de cinci la sută. La Simeria 
primăria a luat hotărârea ca 
prin plata impozitelor să sti
muleze renovarea fațadelor 
clădirilor, a împrejmuiriîor sau 
montarea de acoperișuri. „în 
acest sens persoanele care vor 
începe lucrări de renovare a 
fațadelor blocurilor vor plăti un 
impozit pe apartament mai mic 
cu 50 la sută. Pentru cei care de
marează lucrări de împrejmuire, 
impozitul va fi redus cu 40 la 
sută, iar cei care își vor acoperi 
blocurile vor beneficia de o re
ducere a impozitului pe aparta

ment de 60 la sută. în plus, cine 
își va plăti taxele și impozitele 
pe locuințe și terenuri înainte de 
15 martie va beneficia de o re
ducere de 10 la sută”, afirmă pri
marul orașului Simeria, Petru 
Păun Jura.

Locuitorii Bradului își pot 
plăti impozitele începând cu da
ta de 17 ianuarie, spune Florin 
Cazacu, primarul localității. „Re
ducerile de care vor beneficia 
cei care le plătesc în primele trei 
luni ale anului vor fi cuprinse 
între 10 și 15 la sută”, a mai pre
cizat acesta.

Greva foamei
Deva (M.S.) - Președin

tele sindicatului de la SC 
Siderurgica Proiect SA 
Hunedoara, Victor Capră, 
va intra mâine, la ora 9, în 
greva foamei. Protestul va 
avea loc în fața clădirii Pre
fecturii. Liderul a declarat 
că membrii de sindicat pe 
care-i reprezintă solicită 
rezilierea contractului de 
privatizare de ja Siderurgi
ca Proiect, respectarea con
tractului colectiv de muncă 
și declanșarea unei anchete 
referitoare la modul în care 
s-a făcut privatizarea so
cietății.

Județul Hunedoara
Cabane în flăcări în Parâng

Petroșani (M.S.) - O cabană 
din Masivul Parâng a fost 
cuprinsă de flăcări ieri după- 
amiază, a informat Grupul 
Județean de Pompieri „Iancu de 
Hunedoara”. Accesul în zona in
cendiului s-a desfășurat cu greu
tate, cabana fiind situată la peste 
1700 de metri altitudine. Pentru 
stingerea focului, pompierii mi
litari din Petroșani au fost 
nevoiți să se deplaseze la locul 
incendiului cu ajutorul 
telescaunului. Ei au luat asupra 
lor doar stingătoare de incendii 
și alte materiale care le-au per

mis intervenția la eveniment. în 
sprijinul pompierilor militari au 
sărit salvamontiștii din 
Petroșani și alți cabanieri din 
zonă. Din cauza intensității cu 
care s-au manifestat flăcările, in
cendiul a mai afectat și cabana 
Școlii Sportive din Petroșani, si
tuată în vecinătatea celei care a 
ars. Cauzele care au dus la de
clanșarea incendiului sunt în 
curs de stabilire. De asemenea, 
nu au fost făcute, până la 
închiderea ediției, estimări 
referitoare la pagubele produse 
de flăcări.

Salonul de lamă al artiștilor plastici hunedoreni este 
deschis la Galeriile Forma din Deva. (Foto: Traian Mânu)

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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0 Mark Malloch Brown a 
fost numit de secretarul 
general ONU, Kofi Annan, 
la conducerea cabinetului 
său, aceasta fiind prima 
măsură dintr-o serie de 
schimbări de personal ca

re urmează să aibă loc. El îl va înlocui 
în funcția de șef de cabinet pe Iqbal 
Riza, omul de încredere al lui Annan 
timp de mai mulți ani, care și-a anunțat 
demisia.

*

0 Relații restabilite. Guvernul cubanez 
a decis restabilirea relațiilor diplomati
ce cu opt țări membre ale Uniunii Euro
pene care au încetat să mai invite disi- 
denți cubanezi la recepțiile organizate 
de ambasadele lor la Havana. Cele opt 
state sunt Franța, Marea Britanie, Ger
mania, Italia, Austria, Grecia, Portugalia 
și Suedia.

0înapoi în PSD. Fostul șef al statului, 
Ion Iliescu, se va înscrie în PSD în a 
doua parte a acestei luni. Atunci va avea 
loc o ședință a Biroului Executiv al PSD, 
la care ar putea participa și Ion Ilies
cu, iar la începutul lunii februarie se va 
desfășura Congresul PSD, la care se va 
alege noua conducere a partidului.

țările G8 reprezentate 
la summit-ul din Jakarta

Londra (MF) - Ministrul britanic de Ex
terne, Jack Straw, va reprezenta țările G8 
la conferința consacrată ajutorului desti
nat victimelor valurilor seismice de la 26 
decembrie, care se va desfășura joi, la Ja
karta, a anunțat, ieri, serviciul de presă 
al premierului Tony Blair, citat de AFP.

Potrivit sursei citate, grupul statelor 
puternic industrializate - Marea Britanie, 
Germania, Canada, Statele Unite, Franța, 
Italia, Japonia și Rusia - au acceptat să 
fie reprezentate la conferință de Londra, 
care a preluat președinția G8 la 1 ianua
rie.

Unele dintre aceste state vor trimite 
la conferință și reprezentanți individuali.

De asemenea, președintele Comisiei 
Europene, Jose Manuel Durao Barroso, și 
premierul luxemburghez, Jean-Claude 
Juncker, a cărui tară asigură președinția 
semestrială a UE, vor participa la sum
mit.

Colectează fonduri 
pentru sinistrați

Washington (MF) - Președintele ameri
can, George W. Bush, i-a desemnat pe pre
decesorii săi, George Bush și Bill Clinton, 
să colecteze fonduri private pentru țările 
asiatice afectate de valurile seismice, a 
anunțat luni Casa Albă, citată de AFP.

„Cei doi foști președinți vor coordona 
campania de încurajare a cetățenilor și 
firmelor americane să susțină, prin con
tribuții private, organizațiile neguverna
mentale care participă la reconstrucția ță
rilor devastate”, a declarat Scott McClel
lan, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

George W. Bush a anuntat oficial a- 
ceastă inițiativă în timpul unei declarații 
programate la ora locală 10:15 (17:15 ora 
României). El a fost însotit de tatăl său, 
președinte în perioada 1989 - 1993, și de 
Bill Clinton (1993-2001).

Președintele american se va deplasa 
luni la ambasadele statelor afectate de va
lurile seismice, unde va semna în regis
trele de condoleanțe.

Președintele Bush, încadrat de tatăl Iul, 
George Bush (stânga) și Bill Clinton

(Foto: EPA)
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Guvernatorul Bagdadului, asasinat
Aii al-Haidri și un membru al dispozitivului său de protecție au fost uciși într-o ambuscadă

Bagdad (MF) - Guvernato
rul Bagdadului, AU al-Hai
dri, și unul dintre membrii 
dispozitivului său de protec
ție au fost uciși într-o am
buscadă organizată, ieri di
mineață, în nordul capitalei 
irakiene. Gruparea iordania
nului Abu Mussab al-Zarqa- 
wi a revendicat asasinatul.

„Un grup de bărbați înarmați 
a deschis focul împotriva con
voiului guvernatorului, în timp 
ce acesta se deplasa între cartie
rele al-Hurreya și al-Adl, situa
te în nordul capitalei”, a decla
rat un oficial al Ministerului de 
Interne.

„Guvernatorul și unul dintre 
paznicii lui au suferit răni gra
ve. Aii al-Haidri a decedat în 
momentul în care a ajuns la spi-

Soldațl șl forțe de securitate Irakiene, la locul ambuscadei (Foto: epai

tal”, a informat sursa citată, ca
re a adăugat că alti patru mem
bri ai escortei guvernatorului au 
fost răniți.

„Aii Radi al-Haidri și un bo

dyguard al acestuia au murit din 
cauza rănilor, în momentul în 
care au ajuns la spital”, a confir
mat o sursă de la spitalul Yar- 
muk.

Martori oculari au declarat că » 
agresorii, care au coborât din 
două mașini, au deschis focul a- 
supra convoiului care se apropia 
din sens invers, în jurul orei lo
cale 9:00.

După acest atac, sectorul a 
fost izolat de armata americană 
și de forțele irakiene, iar elicop
tere americane au survolat zona.

Guvernatorul Bagdadului a 
cerut, la 27 decembrie, în timpul 
uneia dintre rarele sale conferin
țe de presă, adoptarea unor mă
suri dure împotriva rebelilor, pe 
care i-a acuzat că împiedică re
construcția capitalei.

„Trebuie să acționăm cu fer
mitate pentru a împiedica aces
te acte de sabotaj”, a declarat el, 
salutând eforturile armatei ame
ricane în vederea reconstrucției 
Irakului.

Demis de Putin

o va desfășura. Președintele Co
misiei Europene a menționat că 
așteaptă cu deosebit interes înce-

București (MF) - Premie
rul Călin Popescu Tăriceanu 
a primit felicitări pentru în-

De asemenea, primul-ministru 
al Regatului Danemarcei, Anders 
Fogh Rasmussen, și comisarul

Kremlinul și-a anuntat luni a- 
ceastă decizie printr-un decret 
prin care președintele rus îl în
locuiește pe Andrei Illarionov cu 
un alt consilier, Igor Șuvalov.

Acesta este numit „reprezen
tant al președintelui rus pentru 
grupul țărilor cel mai puternic 
industrializate și pentru relațiile 
cu reprezentanții statelor mem
bre ale G7”, funcție în care îl în
locuiește pe Illarionov.

Andrei Illarionov, care în ul- 
dtattftF tau Si4 exprimat-opinii 
tot mai crmce'ln legătură cu'po
litica Moscovei^® declarat, sâi> 
tămâna trecută, că afacereă fflf 
kos, prin care principalele active 
ale grupului petrol^- au revenit 
statului, reprezintă „escrocheria 
anului” și a denunțat ons; . 
rea autocrației la condtMqgB 
statului rus.

G8 este grupul din care 
parte statele cele mai industriali-

H&id Soldați din Compania Bravo a Btimișta Batalion, Regimentul 24 Infanterie, în timpul 
unui raid in orașul irakian Masul si a matahalelor saatațbiiigțl
dețtaute ilegal de cetățenii irakieni ' (Foto: EPA)

vestirea sa în funcție din 
partea președintelui 
Comisiei Europene, Jose

european pentru extindere, Olli 
Rehn, i-au transmis felicitări.

Jose Manuel Durao Barroso

perea cooperării cu tara noas
tră și întâmpinarea României ca 
nou membru al UE.

zate - Marea Britanie, Franță 
Germania, Italia, Japonia, Sta
tele Unite, Canada - cărora li se

Tăriceanu, felicitat de liderii europeni
Premierului i s-a urat sudfes în activitatea pe care o va desfășura

l-a felicitat pe Tăriceanu și i-a u-
transmite AFP. rat succes în activitatea pe care
Manuel Durao Barroso,

Călin Popescu Tăriceanu în timpul votului de învestitură din Parla
ment (Foto: EPA)

Introduse ilegal în Gaza
Gaza (MF) - Cinci rachete sol- 

aer au fost introduse în Fâșia 
Gaza prin tuneluri utilizate pen
tru contrabanda cu arme, a de
clarat; ieri, șeful serviciului isra- 
elian de securitate internă, Avi 
Dichter.

Dichter a precizat, în fata Co
misiei pentru Afaceri Externe și 
Apărare din Parlamentul israe- 
lian, că prezența armatei israeli- 
ene în Gaza nu a împiedicat tra
ficul intens de arme dintre Egipt 
și Gaza. El a recomandat desfă
șurarea trupelor israeliene în zo
nele de unde sunt lansate rache
tele Qassam, pentru a preveni

eventuale atacuri.
Militantii palestinieni și-au 

intensificat, în ultimele săptă
mâni, atacurile cu rachetă și ti- 
rurile de mortieră lansate asu
pra comunităților evreiești din 
Israel și Gaza. Șapte palestinieni 
au fost uciși, ieri, în Gaza, de un 
tanc al armatei israeliene, într- 
un incident care a constituit, du
pă toate probabilitățile, un răs
puns la un atac cu rachetă.

Dichter a mai spus că se aș
teaptă ca Autoritatea Palestinia
nă să continue să-i adăpostească 
pe teroriști și după alegerile de 
la 9 ianuarie.

Tăriceanu a primit un alt me-
saj de felicitare din partea pri-
mului-ministru al Regatului Da
nemarcei, Anders Fogh Rasmus
sen. Premierul danez și-a expri
mat convingerea că relațiile din
tre Danemarca și România vor 
fl în continuare bazate pe o coo
perare valoroasă.

în mesajul de felicitare trans
mis premierului român, comisa
rul european pentru extindere, 
Olli Rehn, menționează sprijinul 
pe care Comisia Europeană îl va 
acorda României în vederea a- 
tingerii telului comun - integra
rea tării noastre în Uniunea Eu
ropeană.

Totodată, comisarul Olli Rehn 
evidențiază eforturile importan
te pe care România trebuie să le 
facă pentru a îndeplini cerințele 
în calitate de membru al UE.
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Moscova (MF) - Președin
tele rus, Vladimir Putin, l-a 
retras din funcția de repre
zentant al Rusiei pe lângă 
țările G7 pe consilierul său 
economic, liberalul Andrei 
Illarionov, care a criticat re
cent politica promovată de 
Kremlin în privința afacerii 
Iukos.

și Uniunea Europeană.
adaugă din 1998 Rusia, precum

Vladimir Putin (Foto: EPA)

Atentat cu camion-capcană
Bagdad (MF) - Zece persoa

ne au murit, dintre care opt 
polițiști, și alte 56 au fost ră
nite ieri, la Bagdad, într-un a- 
tentat cu camion-capcană care 
a vizat Cartierul General al u- 
nitătilor de comando aparți
nând Ministerului irakian de 
Interne, a declarat un respon
sabil a) ministerului, citat de 
AFP.

Anterior, un corespondent 
AFP a anuntat că un centru 
al Gărzii Naționale din cartie
rul al-Qadissiyah a fost finta

unui atac cu mașină-capcană.
Vehiculele forțelor de or

dine au evacuat rănitii după 
explozie, care a avut loc la o- 
ra locală 8:45 (7:45, ora Româ
niei).

Cartierul General se află 
într-unul dintre palatele fos
tului președinte Saddam Hus
sein, în apropierea Zonei 
Verzi, perimetrul securizat 
din centrul Bagdadului, care 
adăpostește sediul Guvernului 
irakian și ambasadele State
lor Unite și Marii Britanii.

Abonamentul lunar la Cuvântul liber valorează 
50.000 de lei plus taxe poștale și se poate 

face prin intermediul factorilor poștali sau la 
oficiile poștale din teritoriu
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v
0 Consiliul Local Hunedoara se va aso
cia cu o firmă privată, împreună cu con
siliile locale din Deva, Simeria și cu 
Consiliul Județean, scopul fiind constru
irea unui crematoriu ecologic destinat 
arderii substanțelor și deșeurilor pericu
loase. Cota de participare este de 6 la 
sută, valoarea acțiunilor deținute în 
asociere de CL Hunedoara fiind de 240 
de milioane de lei. (M.S.)

Reabilitarea Poliției în cadrul comunității
Exigentă, ordine, dreptate - prioritățile noului șef al polițiștilor deveni

Tsunami lovește turismul
Deva (T.S.) - Administratorii agențiilor 

de turism din județul Hunedoara se 
așteaptă, în acest an, la o scădere a 
numărului celor care vor pleca în excursii 
în străinătate. Și asta după un an în care 
agențiile de turism au înregistrat o 
creștere a profitului de circa 20 la sută. 
„Este un fenomen caracteristic celui cu 
care ne-am confruntat în 2001, când au 
avut loc atacurile teroriste din SUA. Și 
atunci turismul a avut de suferit”, spune 
Ioana Crăciun, directorul unei agenții de 1 
turism. „Mă bucur că în 2004 nu am avut j 
nici un turist din județ care să plece în I 
Thailanda. Asta spre deosebire de 2003, | 
când am avut un grup care a plecat în I 
această țară, spune Zenaida Moșneag, 
directorul agenției Travel. Ceea ce s-a 
întâmplat în Asia va avea repercusiuni 
asupra turismului. Cel mai afectat seg
ment de piață va fi cel al nehotărâtilor 
care dispun de bani dar încă nu sunt si- 

i . guri dacă vor să-și petreacă concediul în 
^străinătate. Pentru aceștia, catastrofa din 
' Asia va fi un motiv puternic să rămână în 
tară. Iar acest segment este esențial pentru 
dezvoltarea turismului. De aceea, pot 
spune că, după câțiva ani consecutivi de 
creștere a numărului de turiști, anul aces
ta ne vom situa pe un trend descendent”, 
a mai spus Zenaida Moșneag.

Valentin Neagu
E-MAIL valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Comisarul șef 
Achim Nechifor spune că 
devenii așteaptă mult de la 
polițiști, așa că va acționa 
permanent pentru a nu le 
înșela așteptările.

Cuvântul liber: Când își va 
începe activitatea noul șef al 
Poliției Municipiului Deva, 
funcție pe care o dețineți 
acum, domnule comisar șef ?

Achim Nechifor: Doar peste 
câteva zile. Acum trebuie să 
predau postul de șef al 
Serviciului de Investigare a 
fraudelor, din cadrul IPJ 
Hunedoara.

Cuvântul liber: Ce vă așteptați 
să găsiți la Poliția Deva după tot 
ce s-a întâmplat acolo? Ne refe
rim aici, la arestarea fostului 
comandant...

Achim Nechifor: Nu prea 
multe lucruri bune, evident. Nu 
a fost și nu este deloc ușor în 
asemenea situații. Mai ales că o

Lupta cu flăcările a durat 13 ore
Zeci de tone de fân și bunuri materiale au ars, într-o șură
MlHAELA TăMAȘ
E-MAIL: mihaela.tamas@informmedia.ro

Cataclismul din Asia va avea repercusiuni 
și asupra turismului.

Baru Mare - Aproximativ 
400 mp din acoperișul unei 
șuri, 30 tone de fân, o căruță 
și alte unelte agricole au ars, 
ieri, timp de aproximativ 13 
ore, în localitatea Livadia, 
din comuna Baru Mare.

Incendiul a izbucnit țmediai 
după miezul nopții în 
gospodăria lui Răducu Ceuță.

Pompierii militari au fosi 
anunțați de către proprietar că 
șura cu toate bunurile și ani
malele care se aflau înăuntru a 
fost cuprinsă de flăcări.

Primii ajunși la fata locului 
au fost pompierii de la Serviciul 
de Pompieri Civili din Hațeg 
Care au acționat cu o autospe
cială.

Comisarul șef Achim Nechifor.

Aceștia au reușit să scoată 
animalele din flăcări și să con
troleze incendiul, pentru a nu se

Pompierii în acțiune.

bine. Sunt băieți buni acolo. Ei 
trebuie să-și recapete încre
derea!

Cuvântul llben Ce priorități 
are noul comandant?

Achim Nechifor: Mă voi bate 
în primul rând pentru reabi
litarea Poliției Deva. Lucru pen
tru care voi discuta cu șefii 
instituțiilor județene și locale, 
cu cetățenii. Nu va fi ușor, desi
gur. în momentul de fată Biroul 
judiciar nu are șef. Avem apoi 

parte dintre polițiști sunt încă 
timorați, deși nu au de ce. Eu 
cred însă că o s-o scoatem la 
capăt. Și nu oricum, ci foarte

Achim Nechifor

Data șl locul nașterii: 1954, la Deva.
Activitate: De profesie este inginer, iar acum 
este doctorand, în anul III, la Universitatea din 
Petroșani. Din 1981 a lucrat la Poliția 
Municipiului Deva în domeniul economic. Cinci 
ani a fost adjunct al comandantului Poliției. 
Stare civilă: Este căsătorit și are o fată, stu
dentă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj- 
Napoca

extinde la celelalte anexe și case 
din jur. La doar câteva minute 
au ajuns și pompierii militari 
din Petroșani cu două autospe
ciale.

Lupta cu flăcările a durat 
aproximativ 13 ore, astfel că 
incendiul a fost lichidat în jurul 
orei 13:15.

Cauza producerii acestui 
incendiu a fost un scurtcircuit la 
un cablu electric care nu era izo
lat corespunzător.

Conductorii erau montați 
direct pe grinzile de lemn ale 
acestei anexe gospodărești.

Potrivit declarațiilor pom
pierilor militări hunedoreni, 
proprietarul deține o asigurare 
pe aceste bunuri, astfel că va
loarea pagubelor materiale va fi 
cu mult diminuată. 

un minus de 23 de agenți de 
ordine publică. Sunt probleme 
cu dotarea. Dar astea nu ne vor 
împiedica să ne facem datoria 
cum trebuie. Le vom rezolva pe 
parcurs.

Cuvântul liber: Va fi cu sigu
ranță dificil. De ce ați accep
tat atunci această funcție ?

Achim Nechifor: Pentru că 
sunt devean. îi cunosc pe deveni 
și vreau ca ei să aibă poliția pe 
care o merită.

Mandate Eurogiro
Deva (C.P.) - Sumele de 

bani trimise prin inter
mediul serviciului de man
date Eurogiro în relația cu 
Japonia vor fi exprimate în 
euro. „Valoarea maximă a 
unui mandat Eurogiro 
expediat în Japonia este de 
550 de euro, iâr suma 
maximă ce poate fi primită 
în România este de 2500 de 
euro. într-o zi se poate 
expedia un număr nelimi
tat de mandate, iar tariful 
practicat este de 3% din 
suma trimisă, dar nu mai 
puțin de 10 USD și se achită 
în lei, la cursul BNR din 
ziua emiterii mandatului. 
Acest serviciu este folosit și 
pe relația cu țări din UE”, 
declară Diana Alexe, șeful 
Oficiului Județean de Poștă 
Hunedoara.

ARDAF
SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE

Numai cu acest cupon

câștigi
minim 200.000 lei

pentru oricare
JL

asigurare încheiată la

Mobilier la comandă

S.C. HD SUL HARABAGIU SNC. Hunedoara
Showroom: B-dul Dacia 35, Bl 44 P, Tel.: 715634

Fabrica HD Stil: Str. Buituri 43 

Tel./Fax.: 710900,713384

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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1716 - Nlcolae Mavrocordat a fost numit domn 
al Țărtl Românești, acesta reprezentând momen
tul instaurării regimului fanariot în Țara Româneas- 
că; __________________
1859 - Adunarea Electivă a Moldovei a ales în 
unanimitate ca domn pe colonelul Alexandru loan 
Cuza________________________________ ________ ______
1932 - S a născut Umberto Eco, filosof și scriitor 
italian_____________________________________
1967 - S-a semnat, la Paris, Acordul româna- 
spaniol privind înființarea de reprezentanțe con
sulare și comerciale _________
1997 - Trupele Ministerului rus de interne s-au re
tras de pe teritoriul Republicii separatiste Cece- 
nia, conform rdlnului semnat în luna octombrie 
1996 de președintele rus Boris Elțîn

Balul pen
sionarilor 
din Deva.

(Foto:
Traian Mânu)
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& Astăzi vei găsi timp pentru a-ți face planuri de vi- 
itor, pentru a analiza situația în care te afli.

Astăzi la serviciu vei obține recompensele pe 
care le aștepți de multă vreme. în această după- 
amiază îți vei face planuri.

GEMENI (21 mal - 20 Iun.)_____________________
Astăzi va trebui să fii flexibil. Ai multă energie 
șl îi poți ajuta pe cei din jur. Ești mai indepen
dent decât de obicei.

RAC(21lun. - 20 Iul.)_________________ ______
Astăzi este un moment potrivit pentru a-ți scoate 
în evidență talentul. Vei reuși să te concentrezi mai 
bine, astfel că îî vei impresiona pe cei din jur.

Energie electrică:
Se întrerupe furnizarea energiei electrice: 
08:30-15:00

08:30-15:00

Str. I. Creangă, bl.37, 
Sc. D si E
Archia, Almașu Sec, Cozia, 
Popești, Cârjiți, Chergheș

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în 
Deva:
09:00-12:00 Str. Andrei Mureșanu, bl. 1

Apă:
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08:00-12:00 Str. Mureșului

Soluția integramei din nu
mărul precedent:
A-Z-P-S - ALPINISTI 
-TO - URIAS - RIDICA - 
NC - TIC - TATA - SUS - 
CITA - DUPĂ - ARM - MI
RAȚI - EU - NI - AGA - N 
- CE - ER - CAT - U - 
STATURI - ITAN - ULIU - 
IR - CR - NUIA

POLipE - 955

POMPIERI - 981

O.J.P.C. HD - 214971

AGENȚIA C.F.R. - 212725

AMBULANTA - 961
—

ACASĂ 5 TVR 2

f MM/?*

LEU (21 Iul. - 20 aug.)_________ ____________ ___
Ești o persoană puternică, ești capabil să rea
lizezi tot ceea ce îți propui. Așteaptă însă să te 
maturizezi înainte să iei decizii importante.

FECIOARĂ (21 aug. - 20 sept.)_____ __
Astăzi vei face progrese atât în viața personală, 
cât și în cea profesională. Te vei implica în ac
tivități interesante, dar nu uita să fii deschis.

BALANȚĂ (21 sept. - 20 oct.)
Vei fi preocupat de impresia pe care superiorii o 
au despre tine. Vrei să avansezi și să obții o mărire
de salariu, așa că vei face tot posibilul.

SCORPION (21 oct. - 20 nov.)___________________
Vei avea o zi minunată, plină de succese și îm
pliniri. Este posibil să obții o funcție de conducere 
și acest lucru te va face foarte mândru.

SĂGETĂTOR (21 nov. - 20 dec.) _____
Ai avut probleme financiare, dar astăzi vei reuși 
să schimbi această situație. Vei dori să
împărtășești această bucurie și cu familia.

WHBCORN (21 dac, - 20 lan.) ____ __
Familia este cea mai importantă pentru tine. Iți 
place să respecți tradițiile și să te implici în ac
tivități legate de viața familială.

VĂRSĂTOR (21 lan.;20 feb.) ___ ___ ___
Astăzi este posibil să ai probleme în dragoste. 
Încearsă-Să te controlezi și să te comporț) normal. 
Dacă cineva îți va cere ajutorul să nu îl refuzi.

PEȘTI (21 feb. - 20 mar.)______________________
Astăzi trebuie să iei decizii importante, trebuie să 
ai curajul să mergi mai departe. Ar energia nece
sară pentru a realiza tot ceea ce îți vei propune

■■

>*

780 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:45 Fără un sfert
8:45 Desene animate: Yo-Gi

Oh
9:15 Corect 
9:20 Gnd minute de cultu

ră. Emisiune culturală 
930 Teleshopping

I080 Avanpremieră 
10:10 Felicity 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 O vedetă populară 
13:30 Desene animate: Clubul

Disney: Legenda lui 
Tarzan

1400 Jurnal. Sport. Meteo 
14.30 Teleshopping 
1500 Oameni ca noi. Prezintă

Dana Andreea Rusu 
l530SedLexl 
1600 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte naționalități 
16:55 TVR în direct 
1725 Viata cu Bonnia 
1800 Portul miracolelor. Cu: 
0 Antonio Fagundes, Mar

cos Palmeira 
18:50 Sport PRO 
1900 Jurnalul TVR. Sport. Meteo

7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9:15 Tânăr ți neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:30 Complici fără voie 
S (thriller, SUA, 1997). 

Cu: Joe Lando, Mary 
Page Keller, Dale Midkiff 

1230 Zâmbete 1htr-o pastilă 
13:00 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo
13:45 Sergentul Bilko (come- 

(3 die, SUA 1996). Cu: 
Steve Martin, Dan 
Aykroyd, Phil Hartman 

16:00 Tânăr ți neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
17:00 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
17:15 Fiica perfectă (thriller, 

□ SUA 1996). Cu: Tracey 
Gold, Bess Aimstrong, 
Michael Shulman

1900 Știrile PRO TV. Sport.
Meteo

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

Nicola
8:00 Vivere - A trăi cu pasi-
S une. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi...

9:00 Seaquest 
10:00 în gura presei

• 10:30 Sue 
s SThomas

1130 Concurs interactiv 
12:30 Benny i

0HHI
13:00 Observator. Cu: Simona 

Gheorghe
13:45 Tata (dramă, SUA, 

01989). Cu: Jack Lem- ( 
mon, Ted Danson,

16:00 Observator. Sport. Meteo 
16:45 9595 ■ Te învață ce să ‘ 

fad
1745 Vivere - A trăi cu pa-

S siune. Ce însemnă să 
s trăiești? Să lupți, să su

feri, să pierzi, să câștigi...
19:00 Observator. Sport. Me

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

5:30 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată
0 (reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (re-
0 luare)

9:15 Rubi
0 (reluare) 

10:15 Prizoniera
0 (reluare)

1130 Extravaganta Anastasia
0 (reluare)

12:30 Perla, cărările iubirii.
0 Cu: Aracely Arambula, 

Jorge Salinas 
14:30 Pisica sălbatică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan 

1545 Pădurea blestemate.
0Cu: Edith Gonzâlez, 

Gabriel Soto, Adamari 
Ldpez, Jaime Camil 

1730 Poveștiri adevărate - 
emisiune cu povești 
reale despre viață, pre
zentate de Lucian Vizitu 

17:55 Vremea de acasă 
18:00 Gitanas. Cu: Saul

0 Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

•080 0 familie genială
0 (comedie, SUA 2001). 

Cu: Gene Hackman, An
gelica Huston, Gwyneth 
Paltrow, Ben Stiller. Re
gia Wes Anderson.

!2.00 Vorbe despre fapte. 
Emisiune moderată de 
Marian Voicu

3:05 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
335 Arta seducției (dramă,

13 coproducție, 2003). Cu: 
Gretchen Mol, Paul 
Rudd, Rachel Weisz.Re- 

,gia Neil LaBute.
1:15 Cinci minute de cultură 
125 Ce lume minunate. Cu:
0Ted Levine, Martin 

Donovan, Michelle For
bes. Regia Peter Berg 
(reluare)

2:15 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
3:15 Quasimodo la Paris 
□(thriller, Franța, 1999).

Cu: Patrick Tlmsit, 
Richard Berry, Melanie 
Thierry.

20:15 Răzbunarea lui Logan 
q (acțiune, SUA, 1998).

Cu: Chuck Norris, Eddie 
Cibrian, Joe Spano, Jeff 
Kober. Logan Fallon 
(Eddie Cibrian) avea 10 
ani când o bandă de 
gansteri a dat buzna în 
casa unde locuia și i-au 
ucis familia.

2220 Divertisment Vacanța 
' Mare

2300 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo.

2345 Război total (acțiune, 
H SUA, 1990). Cu: Ter

ence Knox, David 
Wamer, Isabella Hof
mann, Charlotte Lewis, 
Andras Jones.

145 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo.

2:45 Viitor întunecat
O (acțiune, SUA, 1997). 

Cu: Jeff Wincott, Maria 
Ford, Stacy Keach, 
Shawn Thompson,

20:15 Di Mac > (comedie, 
13SUA, 1997). Cu: Leslie 

Nielsen, Kelly Linch, 
Ernie Hudson, Malcolm 
McDowell, Miguel Fer
rer. 0 întreagă tevatură 
ia naștere când miliar
darul Quincy Magoo in
tră fără voia lui în pose
sia unei pietre prețioase 

furate și trebuie să facă 
față diferitelor tentative 
ale unor băieți răi de a 
o recupera.

22:15 Observator. Sport. 
Meteo. Abordarea 
știrilor este mult 
mai directă decât 
până acum.

2245 Threat Matrix. Cu:
Blames Denton, Kelly 

Rutherford, Mahersha- 
lalhashbaz Ali

2345 în gura presei 
0:15 Sue
SThomas

1O0 Concurs Interactiv

2000 Rubl. Cu: Barbara Mori,
0 Eduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes 

21:00 Prizoniera. Cu: Gabriela 
Spanic, Gabriel Porras, 
Ricardo Dalmacci, 
Gabriela Roel 

2200 Ciocolate cu piper. Cu: 
r Murilo Benlcio, Mariana 

Ximenes, Marcello No- 
vaes

2300 Extravagante Anas-
EJtasia. Cu: Norkis Batis

ta, Juan Pablo Raba, 
Kiara, Hilda Abrahamz, 
Dora Mazzone

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

Rivera, Jorge Salinas 
1:15 Poveștiri adevărate (re

luare)
145 De 3x femeie (reluare) 
3:15 în igosti e-mă de 

tine (reluare)
430 Muzica de acasă 
5:15 Rețeta de acasă (r)
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7:00 Maria Bonita
S(reluare)

800 Teleshopping (reluare) 
830 Școala micilor 

(□vrăjitoare
9:00 Rebelii 

10:00 Tonomatul DP 2.
Prezinte Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertisment 

1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni 
1240 Euro-dispecei 
1245 Magazinul studiourilor 

teritoriale: TVR Timișoara 
1330 Teleshoping 
1400 Cristofor Columb 
14:30 Școala mldlor 

(□vrăjitoare 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Jocurile vieții 
16:30 dna minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
1800 Jurnalul Euronews pen- 

tiu România 
18:15 Cind minute de cultură 
1830 Cronica unei veri 
1900 S Maria ;

BBonita 
19:55 Euro-dispecer 

2000 Dragul de Raymond. In
□distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

2030 D Palatele lumii 
2100 Sănătate naturiste. i

Tulburări de 
dinamică sexuală 

2130 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

2145 înconjurul lumii 1h 80 
I3de zile (aventuri, copro

ducție, 1989). Cu: Pierce 
Brosnan, Eric Idle 

2350 Colecționarul de 
Ssuflete. Cu: Chris

Kramer, Carfy Pope, 
Ellen Dubin.

045 Dragul de Raymond. In 
Bdistribuție: Ray Romano, < 

Patricia Heaton
1:15 Cine minute e cultură 
130 Ringul morțil (acțiune, 

«SUA 1999). Cu: Mike 
Norris, Billy Drago

7:00 Teleshoping 
7:30 Esenzze 
7:55 Sport cu Fiorentina 
8:00 S Dragoste și
0 putere 

8:30 S Sunset
0Beadi 

9:30 S Roseanne 
10:00 Kensky Show 
10:55 CUP ART 
11:00 Monica 
1200 Casa noastră 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
1325 S Roseanne 
13:50 Teleshopping 
1425 s Sunset

0 Beach 
15:20 Focus Cu: Anca Dinu 
15:25 s Dragoste și
0 patere 

15:50 Camera de râs 
1620 S Tilică, steluță de ane

0ma
16:50 Kensky Show.

Emisiune de 
divertisment 

18:00 Foais. Sport. Meteo.
Cu: Cristina Jopescu 

1900 Monica. Prezintă Moni
ca Puiu

2000 Un polițist cu explozie
CI întârziată (comedie, 

SUA 1988). Cu: Leslie 
Nielsen, Priscilla Presley, 
Ricardo Montalban. Re
gia: David Zucker.

2200 S Trăsniți tri NATO.
0 Emisiune de divertisment 

*230 Focus Plus. Cu: Silvia 
Ticula

23:15 F Cina cu Fred (come-
13 die, SUA 1999). Cu: Gil 

Bellows, Parker Posey, t 
Kevin McDonald. Regia: 
Shawn Thompson. 
Richard (Gil Bellows) 
pleacă de la birou și 
călătorește spre nordul 
țării pentru a-și petrece 
vacanța de Crăciun la 
casa de la țară a logod- , 
nicei sale Sarah (Kristin 
Leeman), fiica șefului ,
său George Billings 
(loen Powhall) ,

180 Focus. Sport. Meteo 
280 Weekend

8:00 Joey. Cu: Matt Leblanc, 
H Paulo Costanzo

835 Comedie romantică 
H (comedie romantică, 

SUA, 2001). Cu: Jeremy 
London, Joey Lawrence 

10:05 Premiile Academiei Eu
ropene de Film 2004 (

11:10 Cetățeanul Hearst 
□(dramă, Canada, 2001). !

Cu: Edward Herrmann, 
Kirsten Dunst 

13:05 Pokemon: Mew 2 con
traatacă (animație, 
Japonia, 1999). 

1440 Mafial (comedie, SUA 
01998).

16:10 Mașina timpului (SF,
O SUA, 2002). Cu: Guy 

Pearce, Mark Addy 
17:50 Cinema, dnerna, cinema 
1825 O formație donată

S3 (comedie, Anglia, 2003). 
20:00 Grădinița lui Tăticu’ 

(3 (comedie, SUA, 2003).
Cu: Eddie Murphy, Jeff » 
Garlin, Steve Zahn, 
Regina King, Khamani 
Griffin.

21:35 Orașul fantomelor
0 (thriller, SUA, 2002).

23:30 Vânzătorii de aspiratoare 
(comedie, SUA, 2002).

1:05 Nici o veste de la 
ta Dumnezeu (comedie, 

coproducție, 2001).

1045 Sanie: CM, la Oberhof, 
Germania 11:15 Sărituri cu schi- 
urile: Turneul celor patru tram
buline 13:00 Sanie 13:30 Fot
bal: Gooool! 14:00 Sanie: CM, 
la Koenigsee, Germania 1430 
Sărituri cu schiurile: Turneul ce
lor patru trambulinei 5:15 Biat- 
lon: CM, la Oberhof, Germania. 
Masculin, ștafeta 17:00 Tenis: 
Turneul masculin de la Doha, în 
Qatar. Ziua a treia 1830 Biat- 
lon: CM, la Oberhof, Germania. 
Masculin, ștafeta 2080 Sărituri 
cu schiurile: Turneul celor patru ’ 
trambuline, la Bischofshofen, 
Austria. Calificări 21:15 Călărie: 
CM, la Mechelen, Belgia 22:15 
Călărie: Concursul de sărituri 
peste obstacole de la Porto

07.45-08.00 Observator
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator

09:00-11:00 Reluarea emisi
unilor de marți 

20:00-20:10 Știri 
20:10-21:00 Suntem aici 

pentru tine (direct 
partea I) 

2180-2185 Publicitate 
21:05-21:50 Suntem aici 

pentru tine (direct) 
21:50-2280 Știri (reluare)

10:15 Anastasia (dramă, co
producție)

12:00 Providence 
13:15 Povestea lui Allen Freed 

(biografic, SUA)
1580 Adevărata dragoste 

(comedie, SUA) ,
16:45 Anastasia (dramă, co

producție)
18:30 Povestea Ivanei Trump 

(dramă, coproducție) 
20:15 Drumul spre casă 

(dramă, SUA)
22:00 Brigada de poliție 
23:00 Ultimul țărm (dramă, 

coproducție, partea II)
0045 Pasiunea lui Ayn Rând 

(dramă, SUA)

DISCOVERY
10:00 Aventuri la pescuit 
1030 Războaie în aer 
12:00 Planeta albastră 
13:00 Vânătorii de mituri 
1480 Inginerie la superlativ 
1580 Radiografia unui dezastru 
1680 Invenții pierdute 
17:00 Câmpuri de bătălie 
18:00 Aventuri la pescuit 
1830 Pescuit extrem 
1980 Mașini extreme 
2080 Planeta Albastră 
2180 Istoria marilor orașe 
2130 Istorie virtuală 
2280 Revelații industriale 
2380 Poveștile de groază 
0080 Ora zero
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0 La solicitările petroșănenilor, Primăria 
va amenaja o stație de debarcare pen
tru transportul interurban. Aceasta va fi 
amplasată în zona SC UPSROM SA 
Petroșani, în sensul de mers Livezeni - 
Piața Victoriei. Aceasta nu se va putea 
realiza însă decât după ce poliția locală 
își va da avizul pozitiv. (I.J.)

IZ Ieri s-au împlinit șase ani de când mi
nerii din Valea Jiului au intrat în grevă ge
nerală, cerând soluționarea de urgență a 
30 de revendicări legate de starea indus
triei miniere. Amenințările lor, potrivit că
rora vor veni la București dacă, în decurs 
de două zile, premierul Radu Vasile și mi
nistrul Industriei, Radu Berceanu, nu se vor 
deplasa la Petroșani pentru a discuta re
vendicările care au determinat greva. (I.J.)

Majorare de Impozit
Deva (I.J.) - Majorarea de la 1 ianuarie 

a impozitului pe venitul microîntre- 
prinderilor de la 1,5 la 3% va compensa 
scăderea veniturilor bugetare cu circa 5.400 
miliarde de lei. Potrivit ordonanței de mo
dificare a Codului Fiscal, microîntreprin- 
derile plătitoare de impozit pe venit pot op
ta pentru plata impozitului pe profit în
cepând cu anul fiscal următor. Opțiunea se 
exercită până la 31 ianuarie a anului fis-

Minerii coboară în Infern zi de zi
Meseria acestora este una dintre cele mai solicitante, cu un grad mare de risc

cal următor celui pentru care s-a datorat 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 
„Majorarea la 3% a impozitării microîn
treprinderilor nu ne convine. Mai normal 
ar fi fost ca toți să plătească ori impozit 
pe profit de 16%, ori impozit pe cifra de 
afaceri de 1,5% ”, precizează Ofelia 
Arghirescu, director executiv CRIPMM 
Hunedoara.

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

Torturile fac deliciile petrecerilor.
(Foto: arhivă)

Petroșani - Pericolele pân
desc la tot pasul. Căldura 
devine de multe ori insu
portabilă și se lucrează doar 
în lenjeria intimă. Iminența 
unei explozii nu mai miră pe», 
nimeni.

Este vorba de meseria de 
miner, care în Valea Jiului și nu 
doar acolo solicită fizic aproape 
la extrem angajatul. în nomen 
clatWuî de meserii, mineritul

Din martie avem polițiști comunitari
Gardienii publici se reorganizează sub această denumire
Ina Jurcone
EMAIL: ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Reorganizarea Cor
pului Gardienilor Publici și 
transformarea sa în Poliție 
Comunitară dă mari bătăi de 
cap sutelor de angajați ai 
acestei instituții hunedorene.

Aceasta pentru că, potrivit 
legii, polițiștii comunitari vor tre
bui să fi terminat minimum un 
liceu cu diplomă de bacalaureat. 
Pentru că nimeni nu i-a informat 

este una din cele trei conside
rate cu un risc mare de pericu
lozitate. Pentru ca să poată lu
cra în subteran, minerii sunt 
obligați de multe ori să stea 
aplecați într-un mod nefiresc și 
să „facă” și producție.

In Valea Jiului 12.400 de 
mineri lucrează în condiții in
fernale. Pe1 lângă riscul pierderii 
vieții în orice moment mai exis
tă și frica disponibilizării, ast
fel că, doar în acest an, Compa
nia Națională a Huilei Petroșani 
va mai disponibiliza încă 1.000 
de ortaci. Potrivit președintelui 

în legătură cu viitorul lor, unii 
gardieni caută deja să-și găsească 
un alt loc de muncă pentru a nu 
fi surprinși de situație și trimiși 
apoi în șomaj. Chiar dacă legea 
spune că denumirea instituției se 
va schimba de la 1 ianuarie 2005, 
noua Poliție Comunitară ar urma 
să-și înceapă efectiv activitatea de 
la 1 martie 2005. „Suntem într-o 
stare de tensiune fără precedent. 
Parcă nu mai avem vlagă. Nu 
știm ce se va întâmpla cu noi, 
cum vom fi distribuiți. Nimeni 
nu ne informează cu ceea ce vom 

Ligii Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului, Vasile loan Savu, în une
le galerii este la fel de cald ca în 
Iad. „De multe ori temperatura 
în subteran atinge 40 de grade 
Celsius. Asta se întâmplă în 
fronturile de mare adâncime, 
unde pe lângă temperatura mare 
minerii lucrează în apă care de 
multe ori le ajunge la brâu. De 
cald, unii mineri lucrează doar 
în chiloți. Este prea cald ca să 
mai suporte și echipamentul de 
protecție”, spune Savu.

Teama de adâncuri a celor 
care intră pentru prima dată în 

face”, a spus Mihai Albu, unul 
din gardienii publici care a fost 
repartizat la una din instituțiile 
publice descentralizate.

Viitorii polițiști comunitari 
trebuie să îndeplinească însă o se
rie de condiții. Mai precis, trebuie 
să aibă stagiul militar satisfăcut 
și să fi absolvit cel puțin liceul cu 
diplomă de bacalaureat. Concur
sul, în cadrul căruia candidații 
vor trebui să răspundă și la o se
rie de întrebări din domeniu, se 
va susține la sediul Inspectoratu
lui Județean de Poliție din Deva. 

subteran este amplificată și d 
dorința de a mai vedea lumin 
zilei, pentru că nu există mine 
care să nu conștientizeze fapte 
că viața lui depinde doar d 
noroc. „Cred că doar un mine 
poate trece prin emoția unică p 
care o simte în momentul îi 
care revede lumina zilei dupi 
șase ore de șut. Nu există loc d< 
muncă la suprafață mai nociv 
Doar când intri în subteran poț 
să apreciezi cât de dificilă ești 
munca ortacilor și de ce est< 
considerată atât de periculoasă” 
mai adaugă loan Savu.
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1 USD _______ 29065
1 euro____________ 38893
1 gram aur 398582
Idolar canadian 23925
1 franc elvețian 25143
1 liră sterlina______ 55054
1 forint______________ 158
10 yeni japonezi 28041
1 leu moldovenesc 2310
1 coroană norvegiană4723
1 coroană suedeză 4303

SC SOGECO ROMÂNIA SRL
angajează

- Asistent Manager ■■ ■ 1 1
Cerințe - studii superioare economice sau juridice

- cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională
■ foarte bune abilități de operare PC, Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet
- abilități de organizare, comunicare și relaționare
■ capacitate de lucru în condiții de stres
■ capacitate de a stabili priorități
- confidențialitate
■ domiciliul stabil in Orăștie
- experiența in domeniu constituie un avantaj

- Șef Schimb
Cerințe - studii superioare tehnice

■ experiență intr-un post similar - minimum 2 ani
- cunoștințe operare PC
■ cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională
(limba italiană constituie un avantaj)
■ disponibilitate pentru lucrul pe schimburi și pentru program prelungit
- domiciliul stabil in Orăștie

■ Operator import-export
Cerințe - studii superioare - tehniceleconomice

- foarte bune cunoștințe operare PC-Word, Excel
- carnet de conducere categoria B ■ obligatoriu
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională - 
limba italiană constituie un avantaj
- disponibilitate pentru program prelungit

- Responsabil protecția muncii ,
Cerințe - studii superioare tehnice

■ cunoștințe operare PC-MSOffice
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională 
r experiența in domeniu constituie un avantaj

- Controlor calitate — ■
Cerințe - studii superioare tehnice

- cunoștințe operare PC-MS Office
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională
- disponibilitate la program prelungit

Persoanele care indeplinesc aceste condiții și doresc să participe la concurs pot obține infor
mații suplimentare zilnic, intre orele 9.00-17.00, la sediul societății din Orăștie, Str. luncii, nr.10 
sau la telefon 0254-206280.

C.V.-urlIe Însoțite de scrisori de intenție pot fi trimise la sediul societății, la nr. de fax 0254- 
240917 sau pe adresa de mail: officeasogeco.ro până in data de 16.01.2005.
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Preț 
închidert 
3580
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Variație

5 (lei/acț) (%)
+2.58

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 8700 +2.79
3. TLV ±6800 +3.85
4. BRD 40800 +2
5. IMPACT @300 +4.13
6. AZOMUREȘ 4120 +5.37
7. ANTIBIOTICE IAȘI 5450 +0.93
8. R0MPETROL

RAFINARE (RRC)
999 +6.28

9. HABER 5700 0
ia. BGCARPATICA 5150 +3
18. DECEBAL 230 -2.13
Rubrică realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, b-dul Decebal, 
bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.
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1 lună
4~4 4 4 4 4 4'4 4 4 4'4 4 4

6 luni
4 4 4 4 4 4 4 4'4 4 4 '4*4 4

12 luni
BCR 14% 14,5% 16%
BRD 13,5% 14% 14,25%
BancPost 13,5% 14% 15%
Raiffeisen 14% 14% 14%
CEC 15% - -
Carpatica 14,5% 15,5% 16%
ING Bank 11% 12% 12%
RoBank 14,5% 15,5% 16%
Banca Ion Tiriac 13,5% 15% 15,5%

Ieftinire, dar 
unde?

Deva (I.J.) - Măsura 
prevăzută prin noul Cod Fis
cal potrivit căreia prețul 
camerelor foto digitale se va 
reduce cu 20%-25% din 2005 
nu și-a găsit aplicabilitate și 
în orașul nostru. Eliminarea 
accizelor la aceste aparate, 
intrată în vigoare la 1 ia
nuarie 2005, nu se reflectă 
și în prețurile pe care le 
practică comercianții de
veni. Măsura, luată pentru 
descurajarea pieței negre, n- 
au eliminat-o însă. Comer
cianții deveni au aflat de es
timările naționale care arată 
creșteri de peste 100% la 
vânzări de camere foto digi
tale. „Ni s-a spus și nouă că 
de la 1 ianuarie se va plăti 
un preț mai mic pentru 
acest tip de aparate pentru 
că este eliminată așa-zisa 
taxă de lux, de 25%, care 
scumpea considerabil came
rele foto pe piața noastră. 
Eliminarea, prevăzută în 
Codul Fiscal, va ieftini 
camerele digitale, dar până 
în momentul de față cei de 
la care ne aprovizionăm 
noi nu ne-au oferit nici un 
tip de aparat digital mai 
ieftin, așa că ieftinirea cred 
că mai așteaptă”, spunea 
loan Vlăduț, manager.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
officeasogeco.ro
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0 Lucrătorii Biroului de Investigații Cri
minale Petroșani au clarificat situația u- 
nui bărbat care are de executat un an 
închisoare pentru abandon de familie. 
Este vorba de Dumitru Hapliuc, de 35 de 
ani, din Dărăbani din județul Botoșani. 
(V.N.)

0 La Intersecția Bulevardului 22 De
cembrie cu strada Mihail Sadoveanu, din 
municipiul Deva, un autoturism Audi a 
surprins și accidentat un copil de 13 ani 
din Deva care se deplasa în afara părții 
carosabile. La volan era Nicolae P<, de 
22 de ani, din Deva, care nu a redus 
viteza într-o curbă și a părăsit carosa
bilul. Copilul a fost internat la Spitalul 
Județean Deva prezentând politrauma- 
tisme. (V.N.)

0 în ultimele 24 de ore, polițiștii hune- 
doreni au constatat 121 încălcări ale 
diferitelor acte normative, pe care le-au 
sancționat cu amenzi în valoare de 55,8 
milioane de lei. Numai la Legea circu
lației au fos aplicate 112 amenzi, din 
care 36 la regimul de viteză. (V.N.)

Guvernul s-a dus 
cu... mobilierul

Tiberiu Stroia
EMAIL tiberiu.strola@informmedia.ro

A/iare surpriză trebuie să fi avut premierul 

Tăriceanu și miniștrii săi atunci când au 
venit să-și ia în primire noile cabinete mi
nisteriale. Și nu pentru că prin majoritatea 
ministerelor nu se afla țipenie de om. Ci 
pentru că încăperile erau golite de mobilier. 
Nu tu un birou sau un scaun pe care să-și 
odihnească fundurile de actuali miniștri. 
Mai mult, din unele cabinete lipseau tele
foanele fixe și calculatoarele.

Așa că Tăriceanu i-a luat la întrebări pe 

foștii miniștri. Care bineînțeles că s-au făcut 
că plouă. Și au dat de înțeles că nici nu se 
poate pune problema ca ei să fi furat mo
bilierul. în cel mai rău caz și l-au completat 
pe cel de-acasă. Prin urmare, Tăriceanu va 
trebui să scoată niște bani din pușculița ali
mentată de contribuabili pentru ca noul gu
vern să poată lucra.

Până la urmă totul e bine când se ter

mină cu bine. Gândiți-vă ce s-ar fi întâm
plat dacă transferul de putere dura vreo 
două luni. Probabil că acum trebuia să 
construim noile sedii ministeriale.

Vremea artificiilor a trecut. Mulți 
oameni răsuflă ușurați

(Foto: Traian Mânu)

Deva (V.N.) - Aurelian Serafinceanu, fostul 
prefect de Hunedoara, până nu cu mult timp 
în urmă, a demisionat din PSD. El a preluat 
președinția Fundației Creștine Sfânta Maria 
care se ocupă de acțiuni de caritate.

Serafinceanu a declarat că „Statutul aces
tei fundații nu-mi permite să fiu membru al 
unui partid politic. De aceea am decis să mă 
retrag din viața politică, dar nu și din cea pu
blică. Am însă satisfacția că atunci când am 
deținut funcția de prefect al Județului mi-am 
făcut datoria. îi stimez pe toți colegii mei de 

partid, chiar dacă unii dintre ei nu au ace
leași sentimente față de mine. Eu am jucat 
întotdeauna fair-play. Dacă voi avea, din nou, 
ocazia să intru în viața politică, o voi face”.

Fundația Creștină Sfânta Maria se ocupă cu 
ajutorarea familiilor nevoiașe, a copiilor defa
vorizați, dar și a celor dotați. în prezent, fun

dația ajută zece familii din România, Republi
ca Moldova și Bosnia.

Inundații și proteste pentru mediu
Retrospectiva evenimentelor lunilor martie și aprilie din 2004

Deva (M.S.) - Primăvara 
anului trecut a fost marcată 
printr-un protest care a 
arătat că oamenii au început 
să fie interesați de prote
jarea mediului în care 
trăiesc.

întâlnirea consulului ameri
can cu elevii de la Colegiul 
Național Decebal, din Deva, 
poate fi apreciată ca unul dintre 
momentele de referință ale lunii 
martie 2004. Consulul american 
a prezentat aspecte legate de cui- r 
tura și educația din țara sa și a 
răspuns întrebărilor adresate de 
elevi.

Un fapt inedit s-a produs la 
jumătatea lunii, când un in
cendiu izbucnit în Parâng a fost 
semnalat de către piloții unei 
curse Tarom care survola zona. 
Focul a cuprins peste o mie de 
hectare de pășune, pentru stin

gerea lui fiind necesară mobi
lizarea pompierilor, jandarmilor 
și silvicultorilor.

Prima zi din aprilie 2004 a 
fost și cea în care trei directori 
de la Compania Națională a 
Huilei Petroșani au fost schim
bați din funcții, ei aflându-se, de 
altfel, în pragul pensionării. De
cizia fusese luată și în perspec
tiva disponibilizărilor de per
sonal ce urmau să aibă loc în 
mineritul Văii Jiului.

O săptămână mai târziu, la 
Hunedoara, se debloca o situație 
tensionată determinată de ne
plata salariilor compensatorii 
pentru angajații care se disponi- 
bilizaseră de la Siderurgica. A- 
ceștia protestaseră, la sfârșitul 
lui februarie, pentru că nu primi
seră sumele de bani cuvenite.

Evenimentul care a dat „gre
utate” lunii aprilie a fost însă 
protestul sătenilor din Chiș-

cădaga. După ce aproape tot sat
ul dăduse în judecată societatea 
care deține fabrica de var din lo
calitate, oamenii au organizat 
un miting de protest în fața în
treprinderii, nemulțumiți de 
poluarea fonică și cu praf din 
zonă.

Tot în luna aprilie, județul a 
fost afectat de inundații. Din 
cauza ploilor căzute din abun
dență apele râurilor Crișul Alb 
și Mureș au ieșit din matcă iar 
peste 1000 de hectare de terenuri 
agricole au fost afectate.

Luna aprilie a fost și cea în 
care primarul Devei a rămas, 
pentru prima oară după 15 ani, 
fără permis de conducere auto. 
Mircia Muntean a fost implicat 
într-un ușor accident de circu
lație în zona intersecției de la 
Sântuhalm, cunoscută drept una 
dintre cele mai aglomerate și 
riscante din județ.

Descarcerare
Deva (V.N.) - în anul 

care a trecut, pompierii 
militari din județul Hune
doara, prin unitățile spe
cializate, au participat la 25 
de acțiuni de descarcerare 
a persoanelor surprinse în 
diferite accidente, în special 
în accidente de circulație.

La 20 de asemenea acțiu
ni a participat modulul de * 
descarcerare al SIAMUD 
Deva, iar la celelalte au in
tervenit modulele de des
carcerare constituite la de
tașamentele din muncipiile 
Orăștie și Petroșani. La 
cele 25 de intervenții, pom
pierii militari au ajutat 35 
de persoane, din care 24 au 
fost rănite, iar 11 decedate. 
Media incendiilor la 100.000 
locuitori a fost în județul 
Hunedoara în anul 2004 de.. 
28, cu 26 incendii mai puțin 
decât în 2003.

Știu că sunt o mulțime 
de oameni în Asia ca

re au rămas fără adăpost 
și fără hrană. Până ac
um nu am făcut donații, 
pentru că nu am aflat 
nici un număr de cont 
în care să pot depune 
bani sau unde se colec
tează alimente și îmbră- 
cămite, dar aș face lu
crul acesta.
Luca Rita,
Deva

Nu am făcut până 
acum nici un fel de 

donație pentru acei oa
meni, pentru că nu am o 
soluție convenabilă. Con
sider că ar fi mai bine 
dacă s-ar putea face astfel 
de donații la o instituție 
sau la locul de muncă, 
pentru că nu toți avem 
posibilitatea să donăm 
sume mari de bani.
Gavril PetruL 
Deva

Nu am avut 
informația necesară 

despre acest dezastru și 
nu am făcut până acum 
donații pentru aceste 
persoane. Fiind început 
de an, nu mi-a permis 
nici timpul să mă in
teresez unde aș putea să 
donez o sumă de bani 
sau alimente pentru 
aceste persoane.
Lucian Popa, 
Deva

Aproape 6000 de infractori!
Deva (V.N.) - în anul 2004, 

polițiștii din județul Hunedoara 
au cercetat pentru comiterea de 
infracțiuni aproape 6000 de per
soane. Mai exact, este vorba de 
5974 de infractori. Volumul cri
minalității privind numărul per
soanelor învinuite și cercetate 
pentru comiterea de infracțiuni 
la 100.000 de locuitori a fost de 
1.164.

Din totalul persoanelor cer
cetate, 1421 se referă la cele care 
au săvârșit infracțiuni economi- 
co-financiare, 2220 pentru in
fracțiuni judiciare și 2333 pentru 
infracțiuni de altă natură. De re
marcat faptul că numărul in
fractorilor prinși în flagrant a 
fost de 1089. în stare de reținere

sau arest preventiv au fost cer
cetați 296 de învinuiți.

Cei mai mulți infractori 
provin din mediul urban - 1317. 
Trebuie precizat apoi că 1.046 
sunt recidiviștî, 469 voiajori, 275 
țigani, iar 18 sunt cetățeni 
străini.

Nu este lipsit de interes fap
tul că 1.952 sunt tineri cu vârste 
cuprinse între 18 și 29 de ani și 
că aproape 500 sunt minori.

Pe mâna polițiștilor au ajuns 
apoi 43 de directori care au 
încălcat legea și nu mai puțin de 
567 de patroni! De asemenea, 20 
au fost economiști - contabili, 42 
gestionari, 286 elevi sau stu- 
denți, iar 2979 nu au nici o ocu
pație.

< 
>

Până acum nu am 
reușit să donez o 

sumă de bani pentru 
acești oameni „bătuți de 
soartă”, pentru că au 
fost sărbătorile și am 
fost plecată din locali
tate. Știu numerele de 
cont în care pot fi 
livrați banii și cred că 
în zilele care urmează 
voi ajunge să-i depun.
Marinela Medrea,
Deva

Soțul meu este foarte 
bolnav și din această 

cauză nu am reușit să 
dopez o sumă de bani 
pentru victimele dezas
trului din Asia. Dacă 
nu am avea aceste 
necazuri i-am ajuta și 
noi cu o sumă cât de 
mică de bani pe acești 
oameni.

Elena Gabor, 
Deva

(Foto:
Traian Mânu)

Tot mai 
multe femei 
se găsesc la 
volanul au
toturismu
lui.

mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro


0 Jiul Petroșani, lidera Diviziei B se
ria a III -a, își va relua pregătirile, luni, 
10 ianuarie, sub comanda noului 
antrenor, Gigi Muițescu. După reunirea* 
lotului este programată vizita medicală 
și o serie de antrenamente de reaco- 
modare la efort, urmând ca in continuare 
minerii să plece în cantonament și să 
dispute mai multe amicale. (C.M.)

0 Echipa de hochei U-20 a României 
a Mpbutat cu o victorie la Campionatul 
Medial de Juniori 2Q05 care se 
desfășoară în Rqmânia, la București. Tri
colorii au învins luni seara echipa Ser
biei cu 6-3, în urma unui meci frumos 
în care au revenit de la 0-2. (C.M.)

FC Cip a atacat în valuri poarta echipei bucureștene. Galeria șl-a încurajat favorlțli pe tot parcursul campionatului.

Retrospectiva anului sportiv 2004
Februarie: FC Cip a pierdut meciul decisiv pentru titlu din cauza arbitrajului defavorabil

Arbitrii Robert Dumitru și Silviu 
Bogdan au fost salvați cu greu de forțele 
Se oraine de furia galeriei și ■ jucăto
rilor la finaltil derby-ului FC Cip Deva - 
FiC Bodu întafe au dezavantajat In mod 
■nșin-'s echipVdeveana. iwian Mami]

ClPRIAN MARINUț
E MAIL; ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Evenimentul 
numărul unu al lunii febru
arie 2004 în sportul hune- 
dorean a fost derby-ul Di
viziei A de fotbal în sală, 
dintre FC Cip Deva și FC Bo- 
du București, în urma 
căruia devenii au pierdut 
practic titlul național.

în a doua lună a anului tre
cut, prim-planul evenimentelor 
sportive hunedorene a fost 
împărțit de handbal și fotbalul- 
în sală. La handbal, în debutul 
lunii, după aflarea numelui ad
versarei din optimile „Challenge 
Cup” (AS Altamura din Italia), 
U. Remin a anunțat că a decis 
să dispute ambele partide în de- 
plasare? pentru a faee eeonomn ■ în deplasare cu MGA Bu

Steaua cantonamente și 
Jocuri în străinătate

București (C.M.) - Echipa Steaua Bu
curești va disputa pe 9 februarie, de la ora 
20.00, la Como, un meci amical în compa
nia formației Internazîonale Milano, in
formează site-ul oficial al grupării din 
Bulevardul Ghencea. Componenții echipei 
Steaua se vor reuni pe 10 ianuarie, la ora 
15.00, la stadion, urmând să efectueze 
vizita medicală pe 14 ianuarie, la Institu
tul National de Medicină Sportivă. FC 
Steaua va efectua, în perioada 16-28 ia
nuarie, un stagiu de pregătire la Larnaca 
(Cipru), unde va disputa mai multe meci
uri amicale. Echipa pregătită de Walter 
Zenga va întâlni pe 23 ianuarie campioana 
Bulgariei, Levski Sofia, pe 25 ianuarie va 
juca în compania formației Steaua Roșie 
Belgrad, iar pe 27 ianuarie cu Sparta Pra- 
ga, ultima partidă nefîind confirmată încă. 
E posibil ca înaintea partidei cu Levski 
Sofia să mai fie programat încă un meci 
de verificare, numele adversarului urmând 
să fie stabilit ulterior. La începutul lunii 
februarie, Steaua se va deplasa în Italia 
pentru un alt stagiu, în cadrul căruia va 
întâlni echipa la care a evoluat antrenorul 
stelist, Internazîonale Milano, aflată în 
acest moment pe locul 4 în campionatul 
italian după 16 etape.

de aproximativ 10.000 euro. Până 
la ora disputei cu AS Altamura, 
„viperele galbene” și-au trecut 
în cont două victorii la limită,

„Regele” instaurează milităria la Galatasaray
Antrenorul Hagi a stabilit o nouă listă cu reguli pentru jucători

Jean-Alain Boumsong la 
Newcastle United

București (MF) - Fundașul francez al 
echipei scoțiene Glasgow Rangers, Jean- 
Alain Boumsong, a semnat, duminică, un 
contract pe o perioadă de cinci ani cu gru
parea engleză Newcastle United, ’in
formează AFP. Clubul englez a plătit pen
tru transferul internaționalului francez 
suma de 11,3 milioane de euro. „Este o bu
curie să evoluez la un club atât de mare, 
mai ales că am semnat un contract pe o 
perioadă lungă. Am jucat împotriva lui 
Alan Shearer la un turneu de pregătire și 
sunt foarte mîndru că acum vom evolua 
în aceeași echipă”, a declarat Boumsong, 
pe site-ul oficial al grupării Newcastle. 
Boumsong este al doilea jucător achizițio
nat de Newcastle United de la debutul pe
rioadei de transferuri din această iarnă, 
după internaționalul nigerian Celestine 
Babayaro, care a evoluat la Chelsea.

București (MF) - Antrenorul 
echipei Galatasaray, Gheorghe 
Hagi, le va înmâna, la reluarea 
pregătirilor, jucătorilor săi o 
nouă listă cu zece reguli ce tre
buie să fie respectate de aceștia 
în returul Campionatului Tur
ciei. Tehnicianul român a sta
bilit un set de reguli pentru ac
tualul sezon și în luna iulie 2004, 
dar noul regulament e și mai 
sever. Conform primelor reguli, 
jucătorilor li se cerea, să aibă un 
stil de viață de. profesionist, să 
respecte regula celor patru căpi
tani și să facă declarații pentru 
presă doar cu acordul conducerii 
clubului. De asemenea, fot
baliștii erau amenințați că vor 
fi amendați dacă vor veni târ
ziu la autocar înainte de ple
carea la meciuri. Gheorghe Ha
gi a mai impus, în sezonul tre
cut, patru reguli legate de 
evoluția jucătorilor săi de la 
Galatasaray. Conform acestora, 
echipa trebuia să se apere cu 11 
jucători și să atace tot cu 11, 
mingea trebuia să alerge fără ca 
fotbaliștii să depună multe efor

Cupa llnlrll 
ila tenis de câmp.
Sala Sporturilor din 
ÎDeva și Sala de 
sport a CT Ener
getic Deva vor 
'găzdui, în perioada 
115-16 ianuarie a.c., 
„Cupa Unirii” la te
nis de câmp. Com
petiția organizată 
de FR Tenis, DSJ 
Hunedoara și Aso
ciația Județeană de 
Tenis va alinia la 
start sportivi din 
toată țara la 5 cate
gorii de vârstă.
' (Foto: Traian Mânu)

25-23 în deplasare cu U. Cluj și 
29-28 acasă cu Oltchim Rm. Vâl
cea, după un meci dramatic și 
spectaculos în care o contribuție 
importantă la victorie a avut-o 
publicul devean. Dubla din Italia 
s-a dovedit chiar o mini-vacanță, 
Remin câștigând ambele meciuri 
(34-18 și 27-23) și calificându-se 
fără emoții în sferturile de fi
nală, unde sorții le-au hărăzit-o 
din nou ca adversară pe 
deținătoarea trofeului Borussia 
Dortmund.

La futsal, FC Cip Deva, cam
pioană de toamnă în prima di
vizie după un parcurs excelent, 
avea de susținut două examene 
dificile în tentativa de a cuceri 
titlul național. Din păcate, 
echipa revelație a anului 2003 a 
căzut ambele teste, pierzând (5- 

curești și remizând (4-4) acasă 
cu FC Bodu, în condițiile în care 
pentru a reveni pe primul loc 
avea nevoie de victorie. Duelul 

turi, fotbaliștii erau obligați să 
comunice și să se ajute reciproc 
pe teren și trebuia să se profite 
de orice ocazie de a șuta spre 
poarta echipei adverse. Tehni
cianul român a mai stabilit se
turi de reguli în experiențele 
sale anterioare ca antrenor, la 
reprezentativa României și la 
echipa Bursaspor. Când era se
lecționer al naționalei României, 
tehnicianul român a alcătuit un 
„Decalog”, iar la Bursaspor a 
impus „legile lui Hagi”.

Noile regulile impuse de 
Hagi

1. Este interzis consumul de 
băuturi carbogazoase. Se Vor 
consuma doar sucuri naturale 
de fructe și ceaiuri. 2. Consumul 
de băuturi alcoolice și petre
cerea timpului în oraș, cu 48 de 
ore înaintea meciurilor, sunt in
terzise. 3. Jucătorii trebuie să fie 
foarte atenți în ceea ce privește 
viața lor personală, astfel încât 
aceasta să nu reprezinte un 
subiect pentru revistele de scan
dal. 4. Este interzisă acordarea 

direct cu echipa lui Dumitru 
Dragomir, de la Deva, a fost un 
derby nedrept. Devenii au fost 
conduși cu 2-0, au revenit la 4-2 
și meritau să câștige. însă cu 
două minute înainte de final, 
când victoria și titlul de cam
pioană erau foarte aproape de 
FC Cip, arbitrii Robert Dumitru 
și Silviu Bogdan au intervenit 
decisiv în favoarea echipei 
bossului LPF. Cei doi l-au eli
minat după o infracțiune inven
tată pe căpitanul devenilor 
Gabriel Molomfăleanu, iar șocul 
psihologic le-a oferit celor de la 
FC Bodu oportunitatea de a 
egala. Decizia a stârnit mânia 
galeriei și a jucătorilor, arbitrii 
fiind cu greu salvați de jandar
mi de la o binemeritată bătaie, 
în urma incidentelor, antrenorii 
ș mai mulți jucători de la EC 
Cip s-au ales cu 14 etape de sus
pendare și 35 de milioane de lei 
amendă. Ratarea victoriei în 
meciul cu FC Bodu și sancțiu

de interviuri și participarea la 
emisiuni în direct. 5. Se va veni 
la baza de antrenament cu o oră 
înaintea începerii ședinței de 
pregătire. în zilele în care echipa 
se află în cantonament și în cele 
când sunt programate meciuri 
jucătorii vor lua masa împre
ună. 6. Telefoanele mobile vor 
fi închise în zilele meciurilor-. 
7. Sunt interzise conflictele între 
jucători. Fotbaliștii trebuie să 
spună staff-ului tehnic și con
ducerii clubului dacă au pro
bleme, pentru evitarea con
flictelor. 8. Cei care se vor acci
denta în altă parte decât pe 
teren și care se vor îmbolnăvi 
din cauza abuzurilor din viața 
personală vor fi sancționați. 9. 
Fotbaliștii trebuie să evite să 
mai vină la antrenament cu 
mașini de lux, pentru ca 
jucătorii care nu au posibilități 
materiale prea mari să nu fie 
afectați. 10. Jucătorii care nu 
vor respecta aceste reguli vor fi 
amendați de conducerea clubu
lui cu sume ce vor fi stabilite de 
antrenorul Gheorghe Hagi.

Ciortan - liderul navomodeliștilor
Petroșani (C.M.) - Vete

ranul Leontin Ciortan a fost 
în anul 2004 cel mai bun 
navomodelist din România.

Clasamentele întocmite de 
Federația Română de Navomo- 
delism, cu cei mai buni sportivi 
din țara în anul 2004, au fost 
dominate ca în fiecare an de 
sportivii de la CS Minerul Ani- 
noasa, lider național fiind Leon
tin Ciortan. „Unii sportivi au 
muncit mai mult pentru culorile 
clubului, alții s-au implicat mai 
puțin, iar munca lor s-a reflec
tat în clasamentele de la finele 
anului 2004. 

nile drastice și nedrepte dictate 
apoi de Federația Română de 
Fotbal au generat o perioadă 
grea pentru echipa deveană. 
Fără antrenori și cu importante 
absențe în lot, FC Cip a pierdut 
și următorul meci (5-7) în de
plasare cu Pandurii Tg. Jiu, în- 
depărtându-se definitiv de obiec
tivul de a cuceri titlul național. 
Redresarea nu s-a lăsat mult 
așteptată, pe finalul lunii, după 
aducerea pe banca tehnică a 
antrenorului loan Bădoi, devenii 
revenind la forma arătată în tu
rul campionatului și câștigând 
meciul cu campioana națională 
AS Odorheiu Secuiesc după o 
prestație de nivel european.

Dincolo de aceste evenimente, 
merită amintită știrea 
„înrolării” fostei gimnaste 

. Marinela Vlădălău Perețeanu în 
PSD, semn că nici sportul nu a 
scăpat de influențele aprigei 
campanii electorale care era în 
plină derulare.

Antrenorul Ghe-
orghe Hagi se dovedește 
încă o dată extrem de se 
rios cu noua sa meserie 
și sever față de jucătorii 
din echipa pe care o con
duce. (Foto: EPA)

Pentru noi important este fap
tul că am reușit să cucerim cel 
de-al 42-lea titlu de campioni 
naționali, o performanță unică 
în sportul românesc”, ne-a de
clarat mândru de rezultatele 
echipei pe care o coordonează, 
Leontin Ciortan.

Anul 2005 înseamnă pentru 
navomodeliști cel de-al 49-lea an 
de activitate și totodată un nou 
obiectiv: câștigarea titlului 
național cu numărul 43. 
Sportivii de la Minerul Aninoasa 
fac parte din categoria celor care 
preferă faptele în locul vorbelor 
și așa au apărut aceste perfor
manțe demne de Guiness Book.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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0 Hlcham El GuerroqJ, 
cunoscutul atlet maro
can, dublu campion olim
pic la Jocurile Olimpice 
de la Atena, a fost de
semnat sportivul anului

2004 de cotidianul francez L'Equipe, 
informează AFP.(MF)

0 Echipa West Bromwich Albion, cu 
fundașul Cosmin Contra pe banca de 
rezerve, a terminat la egalitate, luni, pe 
teren propriu, scor 0 - 0, cu formația 
Newcastle United, într-un meci din etapa 
a XXII-a a campionatului Angliei.(MF)
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TABLOUL
IANUARIE
I Ianuarie
SĂRITURI CU SCHIURILE - Turneul celor 4 Trsmbu- 
line la Garmisch-Partenkirchen (Germania);
3 Ianuarie
SĂRITURI CU SCHIURILE - Turneul celor 4 Trambu
line la Innsbruck (Austria); ■- ___
3-9 ianuarie
TENIS - turnee ATP la Adelaide (Australia), Doha 
(Qatar), Chennai (India); _____ _
3-9 Ianuarie
TENIS - turneu WTA Gold Coast la Auckland (Noua 
Zeelandă); ...................................  .................._
6 Ianuarie
SĂRITURI CU SCHIURILE - Turneul celor 4 Trambu
line la Bischofshofen (Austria); ____
8-9 ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Chamonix 
(Franța); ______ _______ . : • ■ . . ______
8-9 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la Berchtes- 
gade. ^Germania) i_____  _____ _______ ________
10-16 Ianuarie
TENIS - turnee ATP la Sydney (Australia), Auckland 
(Noua Zeelandă); J ___ __________ ._________ ■___
10-16 Ianuarie
TENIS - turnee WTA la Sydney (Australia), Hobart 
(Australia), Canberra (Australia); _i__
II Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Adelbo- 
denJElveția); _________ _
12-16 Ianuarie
SCHI ALPIN ■ Cupa Mondială (feminin) la Cortina

■ d'Ampezzo (Italia); _ : jg „___
12-16 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masșuia) la Wengen 
(Elveția); _ ’
17-30 Ianuarie
TENIS - Australian Open (ATP/WTA) la Melbourne 
(Mare Șlem);
20 Ianuarie
SCHI ALPIN Cupa Mondială (feminin) la Zagreb- 
Sljeme (Croația); J______ _______ _
21-23 Ianuarie
Al1’ C - CM raliuri. Raliul Monte Carlo; _ ____
21- 23 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Kitibiihei 
(Austria);____ - „ ..’fe'" L. ■ _
22- 23 ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la Marlbor (Șip);
23 lan.-6 feb.
HANDBAL - Campionatul Mondial (masculin) jhTunisla;

' 25 Ianuarie L
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Schlad- 
ming (Austria); ■ _____ _« V '•_!
29 lan.-13 feb.
SCHI ALPIN - Camnionatul Mondial la Bormîojlțallaj; 
29-30 ianuarie
MOTO - Campionatul Mondial de Mountainblke la 
St. Wendel (Germania);____  ___
31lan.-6feb. ■
TENIS - turnee ATP la Milano (Italia), Delray Beach 
(SUA). Vina del Mar (Chile); ■
31 lan.-6 feb.
TENIS - turnee WTA la Tokyo (Japonia), Pattaya City 
(Indonezia).

Debut cu dreptul la mondiale
Probleme etnice în

București (MF) ■ Reprezen
tativa de juniori a României 
a învins cu 6 - 3 (0 - 1, 3 - 1, 
3 - 1) echipa Serbiei-Munte- 
negru, în primul meci dispu
tat în grupa A a diviziei a II- 
a a Campionatului Mondial 
de hochei pe gheață, care se 
desfășoară la București.

Pentru formația României au 
marcat Jeno Mihaly '30, Botond 
Flinta '31, Tivadar Petres '33, '49, 
Zsombor Antal '51 și Cosmin 
Flueraș '54. Echipa României a 
fost condusă cu scorul de 2 - 0, 
dar a revenit spectaculos în ul
timele două reprize. Portarii ce-

Două antrenamente
Madrid (MF) - Fotbaliștii 

echipei Real Madrid vor 
efectua câte două antrena
mente pe zi, ca urmare a 
deciziei noului tehnician, 
brazilianul Vanderlei Lu- 
xemburgo. Până în prezent 
jucătorii madrileni efec
tuau un singur antrena
ment pe zi, iar atunci când 
fostul tehnician Jose Anto
nio Camacho a dorit să schimbe 
această regulă, conducerea 
grupării a refuzat. „De a- 
ceastă dată, tehnicianul 
brazilian a avut câștig de 
cauză. în fiecare dimineață 
jucătorii se vor întâlni la 
o primă ședință de pregă
tire la baza de la Las Rozas, 
iar apoi vor lua masa îm
preună, după care va urma 
al doilea antrenament.

Sportiv australian decedat in Asia

ilB da luni HOdRiad, 4.01.2005
Boston - New Orleans __ 108 - 90
CharioKe - Cleveland_______ •____________ 83 -94
Toronto - Orlando 105 - 94
Miami - Seattle _ _ ___ 96 - 98
Memphis - Utah __________ 92 - 82
Chicago - Detroit___ _  _8p - 37
Denver - L.A. Clippers____  _ 98 - 102
Golden State - Philadelphia 104 - 112

Chicago - Detroit _ _8p -37
Denver - L.A. Clippers____  _ 98 - 102
Golden State - Philadelphia ” Î04 - 1Î2

O’Neill cel mal bun mi de la Miami Heat

Bangkok (MF) - Un jucă
tor de fotbal australian a 
fost găsit printre victimele 
cutremurului și valurilor 
seismice din Asia, informea
ză AFP.

Corpul fundașului echipei de 
fotbal australian Australian Ru
les, Troy Broadbridge, a fost gă
sit de tatăl său. Broadbridge, în 
vârstă de 24 de ani, se afla în va
canță, împreună cu soția sa, Tri
sha, pe insula thailandeză Phi 
Phi. Soția sportivului a supra
viețuit și este internată în pre
zent într-un spital din Bangkok. 
Potrivit unui comunicat dat pu
blicității de Trisha Broadbridge, 
în momentul producerii catas-

Meci de binefacere
Valencia (MF) - Clubul Valen

cia a propus Federației Spaniole 
de Fotbal (RFEF) să organizeze, 
pe stadionul Mestalla, un meci 
de binefacere în scopul strânge
rii de fonduri pentru victimele 
cutremurului și valurilor seismi
ce din Asia, informează cotidia
nul Marca.

Potrivit președintelui grupă
rii spaniole, Juan Bautista Soler, 
în acest meci amical o echipă 
formată din jucători de la echi
pele Valencia și Levante va în-

1 " If ' . ' i *

sânul naționalei de hochey pe gheată - juniori a României
lor două formații, Milan Luko- 
vici (Serbia Muntenegru), res
pectiv Rajmond Fulop (Româ
nia), au fost desemnați cei mai 
buni jucători ai fiecărei echipe.

Demisie

Cu o zi înaintea începerii 
Campionatului Mondial, antre
norul reprezentativei României, 
George Justinian, a fost înlocuit 
cu Tamas Gyorgypal, după ce ju
cătorii de origine maghiară din 
echipa națională l-au acuzat pe 
Justinian că nu i-a tratat cu res
pect și au amenințat că nu vor

Ambiții mari la malul Marii Negre
Baschetbaliștii de la Farul Constanța vor jă gie podium^

Constanța (MF) - Conduce
rea clubului BC Farul a sta
bilit ca obiectiv al echipei 
pentru partea a doua a sezo
nului 2004/2005 al Campio
nat lui Național de baschet 
maMăilin calificarea în semi
finalele competiției.

„Ne dorim o calificare în se
mifinalele campionatului. Evolu
țiile de până acum ne dau spe
ranțe că putem realiza mult mai 
mult. în lupta cu celalte formații 
clasate pe primele locuri va tre
bui ca jucătorii de la Farul să 
joace cu curaj”, a afirmat pre
ședintele BC Farul, Viorel Carol 
Dichiu. Componenții echipei Fa
rul Constanța și-au reluat, luni, 
pregătirile în vederea returului 
Diviziei A, la reunirea lotului 

trofei cei doi se plimbau pe plaja 
insulei Phi Phi, unde se aflau 
în luna de miere. Broadbrige i-a 
sugerat soției să se refugieze pe 
balconul unei clădiri din apro
piere, care a fost însă distrusă 
imediat de valurile seismice. „A 
fost ultima oară când l-am văzut 
pe Troy”, a declarat Trisha Broad- 
birdge, care a fost rănită în ur
ma prăbușirii clădirii și a fost 
apoi purtată de ape.

Broadbridge este cea de-a 
treia victimă de origine austra
liană depistată până acum în ur
ma catastrofei din 26 decembrie 
2004 în sud-estul Asiei, corpul 
său urmând să fie repatriat în 
zilele următoare.

tâlni o selecționată alcătuită din 
fotbaliști care evoluează în cam
pionatul Spaniei. Președintele clu
bului Levante, Pedro Villarroel, 
care a participat împreună cu 
Soler la o conferință de presă co
mună înaintea partidei pe care 
cele două formații o vor disputa, 
sâmbătă, în etapa a XVIII-a a 
campionatului Spaniei, s-a decla
rat de acord cu inițiativa clubu
lui Valencia. Valencia este ad
versara echipei Steaua București 
în 16-imile Cupei UEFA. Meciul 
tur se va disputa pe 16 februarie, 
în Spania, returul urmând să ai
bă loc pe 24 februarie. 

participa la CM. Tehnicianul ro
mân a preferat să renunțe la 
postul de selecționer, pentru a 
nu afecta participarea echipei la 
CM. Secretarul general al FRHG, 
Eduard Pană, care ocupă și func
ția de manager al echipei națio
nale, a refuzat să comenteze 
schimbarea de antrenori. „Nu 
vreau să comentez ce s-a întâm
plat înainte de începerea compe
tiției. Scorul din meciul cu Ser- 
bia-Muntenegru vorbește de la 
sine. Consider că victoria este 
meritul ambelor conduceri teh
nice. Sunt mulțumit de calitatea 
jocului echipei noastre din ulti

fiind prezenți doar doi dintre cei tanța pe 6 ianuarie, în timp ce 
cinci jucători achiziționați în 
pauza competițională, spaniolul 
Angel Santana Francisco și Dan 
Dacian, care în turul campiona-
W.........................................

Ne dorim o calificare în se
mifinalele campionatului. Evo
luțiile de până acum ne dau 

speranțe că putem realiza mult 
mai mult, chiar o clasare pe 

podium.
Viorel Carol Dichiu

tului a evoluat la Rapid Isover 
București. Ceilalți trei jucători 
transferați la Farul Constanța 
sunt Vlad Boeriu, jucător cu ce
tățenie australiano-română, ame
ricanul Elliot Hatcher și Aron 
Molnar. Hatcher va sosi la Cons- 

Portarul magiisr Mtos Bn* W a fost de ariteatas te 
jocul dințase Crystal Palace și Aston Villa. Gazdele au învins, 
cu 2 - 0, într-un meci din etapa a XXII-a a primii ligi engleze 
de fotbal.(D.N.) (Foto: EPA)

Prima etapă 
a Cupei Mon
diale de ciclo- 
cross din noul 
sezon competi- 
țional « a dis
putat în Elve
ția. Printre 
competitori nu 
s-a regăsit nici 
un sportiv din 
România. Cur
sa a fost domi
nată de sporti
vii din Țările 
de Jos, care 
s-au dovedit de 
neînvins în a- 
ceastă cur-
Să.fD.N.) (Mo: EMt 

. .. i

J

mele două reprize”, a declarat 
fostul mare hocheist Eduard Pa
nă. Oficialul FRHG consideră că 
formațiile Japoniei și Olandei 
sunt favorite la câștigarea gru
pei de la București și la promo
varea în prima divizie a CM. 
Din grupa A mai fac parte echi
pele Lituaniei și Chinei.

în prima zi a competiției de 
la București, Olanda a învins Li
tuania, scor 7 - 2, iar Japonia s-a 
impus în fața Chinei, scor 5 - 0. 
Marți sunt programate meciurile 
Olanda - China, Japonia -Serbia 
- Muntenegru și România -)Li- _ 
tuania. i

Molnar se va alătura lotuhîiW»# 
chipei Farul abia pe 1 aprilie.

Directorul executiv al BC Fa
rul, Sorin Bașturea, a afirmat, la 
rândul său, că se va renunța la 
patru jucători din actualul lot: 
Andrei Pulbere, Alexandr Sera- 
fimovski, Nicolae Cristian și 
Mircea Constantin.

Jucătorii formației Farul s* 
vor pregăti la Constanța până pe 
data de 15 ianuarie, având apoi 
programate meciuri amicale cu 
diferite formații din Divizia A. 
La finalul turului campionatu
lui, Farul Constanța ocupă locul 
șase în clasament, cu 17 puncte. 
Constanța este excelent repre
zentată și în celelalte sporturi 
masculine de echipă: handbal, 
volei, fotbal.
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Radu Ciobanu, neobositul șl apreciatul prozator 
hunedorean. Salonul Editurilor Hunedorene a cuprins multe lansări de carte. Foto. sanda Bocaniciu

Debut literar: Ellsabeta Aurelia Kalman.

Literatura hunedoreană în 2004
Cărți pentru toate gusturile s-au tipărit în anul care a trecut
Sanda Bocaniciu
E-MAIL: sanda.bocaniciu@infofmmedia.ro

Aniversare Eugen Evu - Hunedoara.

Deva - Ne-am propus 
prezentarea unei retrospec
tive a aparițiilor literare 
hunedorene, și nu numai, 
pentru că anul care abia a 
trecut a fost foarte bogat în 
acest domeniu. 

Despre Cetatea Devei a scris Eugenia Morar.

Cea mai pregnantă amprentă 
pusă în literatura hunedoreană a 
anului 2004, după părerea noas
tră și, desigur, lucru de ne
contestat, aparține renumitului 
prozator Radu Ciobanu, care, pe 
lângă faptul că este un colabora
tor permanent și nelipsit al u- 
nor reviste de cultură românești, 
a lansat, pentru publicul larg, 
două volume de tip jurnal. Cele 
două cărți, foarte dragi autoru
lui, sunt „Țărmul târziu” și Bârgău, 
„Steaua fiecăruia”, despre care, 
după ce le-am lecturat și savurat, 
putem spune că le recomandăm 
oricărui cititor de carte bună!

Deja binecunoscută în lumea 
scriitoricească din întreaga țară, 
poeta Paulina Popa a surprins 
cu o apariție ce ne arată o altă 
ipostază a sa. „A scris o carte ce 
nu se poate numi a fi de poezii, 
deoarece „înGerul politic” 
este un poem!” (Radu Cio
banu) în prezentarea pe ca
re prozatorul Radu Ciobanu 
a făcut-o acestui nou volum 
al Paulinei Popa s-a precizat, 
cu prilejul lansării oficiale, 
că „după lecturarea cărții se 
poate spune că Gerul politic, 
prezentat de autoare în poezi
ile sale, este cumplit și din 
cauza lui poeta devine uneori 
nevrotică dar are o salvare: 
credința”. Un debut literar a 
fost lansarea unui volum cu 
o prezentare grafică de ex
cepție, „Trenul care nu în
târzie” aparținând Elisabetei 
Aurelia Kalman, care a pășit, 
astfel, în lumea literelor cu 
gânduri și simțiri scrise sub

forma poeziei și prozei scurte.

Aceștia și mulți alții...
Alături de aceste evenimente 

literare apărute în anul 2004, pe 
scena hunedoreană au existat și 
alte numeroase lansări de carte 
reprezentând diverse domenii și 
moduri de exprimare, transpuse 
pe pagini albe de debutanți (Ion 
Cioclei, cu volumul de poezie 
„Dreptul la trecere”), lansări ale 
unor reeditări cu semnături 
grele în literatura româneas
că: Constantin Bălăeeanu 
Stolnici, cu „La 80 de 
ani”, Dumitru Susan - 
„Dr. Victor Șuiaga. 
Omul-Cetățeanul-Cărtu- 
rarul”, Marcel Lapteș - 
„Eseuri de etnografie și 
folclor”, Petru Anca, Geor
ge Holobâcă, Fiuța Bă- 
neasă, Elena Morar, Valeriu 
~ , Dumitru
Velea, Dumitru 
Hurubă, Dorin 
Petresc și mulți 
alții. O pată 
de culoare a 
lansărilor 
de volu
me în a 
nul

Dorin Petresc și volumul său.

2004 a fost apariția, la Editura 
„Emia” Deva, a volumului „înțe
lepciunea prin sufisme” semnat 
de Saeed Ahmad, din Pakistan, 
dar și o lansare inedită și foarte 
interesantă: „O mărturie provo
cată. 1995 - 2000”, sub semnătu
ra Simonei Maria Vrăbiescu 
Kleckner, fost consilier personal 
al președintelui Emil Constanți- 
nescu. Tot în anul 2004 a fost 

aniversat, la un număr 
rotund de ani, cu

noscutul scri
itor al mu
nicipiului de 
pe Cerna, 
Eugen Evu, 
care a lan
sat, cu pri
lejul eveni
mentului 
volumul 
„Stăpânul 

jocului”.

George Holobâcă și ultima sa lu
crare.

Ion Cioclei - autor de poezii.

Paulina Popa acordând, din nou, autografe.

mailto:sanda.bocaniciu@infofmmedia.ro
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TRAGEDIE ÎN ASIA

Soțul cu fotografia soției sale moarte. mașn.j de protecție sunt absoiut necesare.

■erlclțl că au scăpat cu viață.

Mobilizare umanitară pentru Asia
Țările devastate de cutremur au nevoie de ajutoare masive

PARIS (MF) - Mobilizarea 
fără precedent a comunității in
ternaționale în favoarea țărilor 
asiatice devastate de cutremurul 
din 26 decembrie a permis strân
gerea unor fonduri în valoare de 
mai mult de două miliarde de 
dolari, relatează AFP. Printre 
țările care au anunțat donații 
importante se numără Japonia, 
cu 500 de milioane de dolari, 
Australia, cu 385 de milioane de 
dolari, Statele Unite, care au 
promis 350 de milioane de dolari 
iar după ce a fost criticată de 
ONU a ajuns la suma de un mi
liard de dolari, și Canada, care 
va acorda 66 de milioane de 
dolari.

Țările din Europa au oferit 
un total de 436 de milioane de 
euro, din care 147 de milioane 
de euro reprezintă contribuțiile 
a trei dintre cele mai mici țări 
europene - Suedia, Norvegia și 
Danemarca. în plus, Norvegia a 
promis 135 de milioane de euro, 
Marea Britanie - 70,5 milioane 
de euro, Franța ■ 49,8 milioane 
de euro, iar Germania ■ 20 de 
milioane de euro. Autoritățile de 
la Berlin au anunțat o sporire 
substanțială a asistenței pentru 
reconstrucție, deși Guvernul nu 
a precizat valoarea ajutorului 
suplimentar.

Presa germană a afirmat că 
acesta ar putea ajunge până la

500 de milioane de euro. Țările 
din sudul Europei au promis o 
asistență mai modestă. Spania 
a deblocat 50 de milioane de eu
ro, din care 49 de milioane în 
credite cu dobânzi preferențiale 
pentru țările devastate de ca
tastrofă, Grecia a anunțat un 
ajutor de 300.000 de euro și a 
trimis două avioane C-130 pen
tru transportarea ajutoarelor, 
iar Portugalia a trimis circa 50 
de tone de medicamente. India, 
țară afectată de valurile seismice 
și care a refuzat oferta de asis
tență internațională, a promis 23 
de milioane de dolari pentru In
donezia, Sri Lanka, Thailanda și 
Maldive. Pregătirea summltulul de secu 

rltate.

/oluntarl pentru găsirea supraviețuitorilor. Reconstrucția zonelor sinistrate va fi de lungă durată. Căutând prin resturile agoniselii pierdute.
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Vând ap. 2 camere (03) Vând spații comerciale (25)
. 2 camere decomandat, etaj 1,
:ona Gojdu, contorizat, geam termopan, reparti- 
oare, balcon închis, 790 milioane lei. Tel. 
1740/317313.

o vând spațiu comercial 270 mp, zonă centrală 
ideaf pentru producție sau en-gros. Tel. 
0744/472365.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Oecese (76)

Vând ap. 3 camere (05)
> apartament 3 camere decomandat, etaj 2, 
;ona Minerului, contorizat gaz, neamenajat, 750 
nilioane lei, negociabil. Tel. 0723/251498, 
1745/302200.
> apartament, 3 camere, Dacia, bl. 20, et. 4, 
zolat, bloc cărămidă, contorizat apă, gaz, 
larchet, ocupabll imediat, 700 milioane lei. Tel. 
1745/356077.

Vând case, vile (13)
> casă2 camere, anexe, grădină, 15 ari, în local- 
tatea Chitid. Tel. 0722/235017,0727/781329.
■ casă S camere, recent refăcută, centrală, 
nstalațiî noi, termopan, garaj, grădină, pretabi I ă 
;i pentru birouri, suprafață 700 mp. Tel. 215487.
> casă In simeria, 600 milioane lei, toate 
:ondițiile. Tel. 0723/882258
■ casă mare lângă Simeria, cu teren, 400 
nilioane lei. Tel. 0743/281271.
> casă, In Deva, sau schimb cu apartament, 2 
amare, zonă centrală Tel. 0254/215795.

'and case de vacanță (15)
> casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
.tațiunea montana Straja, 7 camere, decoman- 
late, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
acilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.

Vâna garsoniere (19)
> garaonter dorobanți, etaj 1, decomandată, 
iresie, faianță, balcon închis. 595 milioane lei. 
el. 0722/693683.

'ând terenuri (21)
■ teren Intravilan șl extravilan, foarte bun 
>entru construcție sau agricultură în localitatea 
irchia, gaz, curent la șosea. Tel. 215868.
■ teren, Intravilan, la șosea, Hunedoara, apă 
iaz, curent, suprafață plană, preț 5 euro/mp. Tel. 
>723/005657.
■ vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
lăprioara. Tel. 211124.
■ vând 1000 mp teren, posibilități curent, gaz, 
>un construcție cabană, casă la 3 km Deva. Tel. 
1726/158688
> vând In Deva 2500 mp teren intravilan, situat la 
apâtul str. Rosetti, facilități apă gaz, curent, 12 
!uro/mp, negociabil. Tel. 0254/222176.

Firmă germano-română Contact Partner 
caută fete și băieți, femei și bărbați 
interesați pentru o prietenie de lungă 

durată sau căsătorie.
România tel.: 0743/693527 și 0745/751.288 

Germania tel.: 0048/7725.915714 și 

0049/1520542C571------------ -
Email: v.federie8ynx.de
Informații și la telefoanele din Germania 

In limba română.

Imobile chirii (29)

• cumpăr abkant și ghilotină manuală pentru 
tablă Tel. 0744/602431 - 0254/222142.

o închiriez garsonieră în Deva, nemobilată zona 
Crișului, balcon, contorizat apă gaz, preț 60 
euro, negociabil. Tel. 0745/302200,0723/251498
• ofer de închiriat apartament 3 camere, contor
izat, etaj 2, mobilat, 60 euro (de preferință 2 fete), 
Deva, Gojdu. Tel. 226813 după ora 15.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
nemobilat, lângă Liceul Auto, decomandat, 
amenajat, bloc nou, 90 euro. Tei. 221712, 
0724/305661.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
Simeria, zonă bună etaj 1,80 euro, negociabil. 
Tel. 0743/281271
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, zona 
Zamfirescu, nemobilată balcon închis, parchet, 
contorizări, preț 60 euro. Tel. 0788/165703.
• primesc bl gazdă elevi sau eleve, preț nego
ciabil. Tel. 215868

Auto românești (36)

• 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.
• vând Dada 1300 stare bună af 1987, preț 30 
milioane lei, negociabil. Tel. 772307.

Auto strâine (37)

• vând Volvo 340, af 1987, z+1 uși, stare perfectă 
motor 1721 cmc, preț 71 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/794788 225587.
• vând Voivo 340, motor Renault, 1721 cmc, 
stare perfectă 2+1 uși, af 1987,71 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/794788,225587.
• vând VW Golf III pe benzină și grădină intra
vilan în satul Jeledinți. Tel. 241044 după ora 17.

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion 8 tone cu macara 5 tone, 
neînmatriculat, 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/772477.

Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate 

A Hunedoara - Deva invită 
asigurații din zona 

w DEVA, Înscriși la data de 
, 31.12. 2004 pe lista dr.

STOICA AURORA, să 
O opteze pentru înscrierea 

pe lista altui medic de 
familie, aflat în relație 

™ contractuală cu CAS
Hunedoara, deoarece, 

j dr. Stoica Aurora s-a 
pensionat începând cu 
data de 01.01.2005.

Societate in domeniul auto
Angajeaza pentru sediul din DEVA

►
Director vamari
Cerințe.
- experiența in domeniul vanzarii accesoriilor auto
- studiile superioare constituie un evantai

Piese, accesorii (42)
• vând carosatfe Mercedes Cobra. Tel. 
0721/068160.

• vând 10 scroafe gestante. Hârău, nr. 149, tel. 
0721/168595.
• vând fân furajer, Gurasada,nr.206.Tel.648308.
• vând fân si otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând pul pechinez alb, 2 luni, vaccinat. Tel. 
218562.

Pentru tine

Electrician auto
Cerințe:
- experiența in service instalații electrice

Mobilier și interioare (47)

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium I, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 218562.
• vând xerox Sharp SF 20222,5 milioane lei. Tel. 
0745/356077,231800.
• vând calculator nou, AMD 1700 MHz, 128 MB 
RAM, 40 GB HDD, monitor 14„, second hand, 
digital, 9.5 milioane lei. Tel. 0722/161644.

Imbrâcâminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând o pereche bocanci schi din piele (Grifin-
Vioton) nr. 42. Vând un sac de dormit pentru 
excursie, preț mic. Tel. 216347.

Electrocasnice (56)
• vând balanță analitică 200 g, electrică pentru 
laborator, case amanet bijuterii. Asigur garanție 
și service inclus în prețul de 14,5 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0740/850728
• vând combină frigorifică 3 sertare + frigider 
cu un compresor. Tel. 218562.
• vând Hgkfer cu congelator, motor nou, tele
vizor alb-negru Diamant 10, televizor color 
Elcron, prețuri negociabile. Tel. 214434.
• vând vitrine și lăzi frigorifice, în rate. Tel. 
0744/558716,0258/733796.

Altele (61)

• vând 7 butuci de cireș, L 080 m, diametrul 20- 
35 cm, o bucată cireș L 2.0 m diametrul 35-40 cm, 
preț negociabil. Tel. 216347.
• vând covor persan 2.5 x 3.5 m, fond vișiniu, 
carpetă fond vișiniu și congelator Arctic 5 
sertare. Tel. 241815,240013 serviciu.

Pierderi (62)

• pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bogdan Andrei Florin. Se declară nul.
• pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Buțea Sorin. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crișan Doru Moise. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pădurean Tabita Nicoleta. Se declară nul.
• pterdut camei asigurări sănătate pe numele 
Toantă Susana. Se declară nul.

Apeluri (65)

• Biierlca AZȘ Deva vâ Invită că 
participați la seria de prezentări biblice 
.Chemările Iubirii” susținute In perioada 
7-16 ianuarie 2005, pe str. loslf Vulcan, 
nr. 8, începând cu ora 18. Vâ așteptăm 
cu drag.

• La 09.012005, ora 10, In sala Primăriei 
Deva se finalizează actMtâțlle Asociației 
Uniunea Proprietarilor Funciari, pentru 
anul 2005. Persoanele caro au probleme 
privind proprietatea pot participa, face 
propuneri și sesizări.

UNIVERSITATEA „POLITEHNICĂ” TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, Str. Revoluției, nr.5
Telefoane: 0254/207.500, 207.510, 207.502, Fax 0254/207.501

Organizează în data de 19.01.2005, ora 12.00
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

Pentru închirierea unei hale tehnologice cu suprafața de 
180 mp, situată în Hunedoara, Str. Revoluției, nr.5.

Documentele pentru licitație pot fi procurate contracost, de la 
sediul facultății, iar actele necesare participării la licitație se vor 
depune până în data de 18.01.2005, ora 12.00.

Informații suplimentare la telefoanele mai sus menționate.

Maili rostlng3mall.dntim.ro 
Tai./fax: 0256 206218.

^Isbil-panâ.la 15.01.2005

ANUNȚ 
PRIMĂRIA OllAȘULuTcĂIAN

Cu sediul in Strada Gării, nr.1
Vă face cunoscut că, in conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al
Orașului Călan nr.44/20.04.2001, a fost aprobată concesionarea Servi
ciului de transport public local de călători, pentru care in termen de 
15 zile de la data publicării se primesc preofertele redactate de firme 
de transport interesate in conformitate cu legislația in vigoare. 
Relații suplimentare privind traseele și programul se pot obține de la 
Primăria Orașului Călan - Compartimentul urbanism sau la telefonul 
0254/730.223.

UNIVERSITATEA 
EUROPEANĂ 

DRĂGAN din Lugoj

ANGAJEAZĂ
RESPONSABIL 

PARC AUTO
fierințș:
- Curs de specialitate 
-Experiențăîn domeniu
- Fără cazier

C.V.-urlle se pot trimite la 
numărul de fax 

0256/350.063.
informații ia leieron 

0256/359.777.

UNIVERSITATEA 
EUROPEANA 

DRAGAN din Lugoj 

ANGAJEAZĂ 
COORDONATOR 

MARKETING
Cerința: 
-Studii superioare de 
specialitate 
-Experiențăîn domeniu 

■ sun abiinăți de organizare, 
comunicare șl creativitate. 

C.V.-urile se pot trimite la 
numărul de tex 

0256/350.063. 
Informații la telefon 

0256/359.777.

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

HlVARtANTE

Angajații Administrației Finanțelor Publice Deva sunt 
alături de colega lor Victoria, în greaua încercare prici
nuită de decesul fratelui său

BOZDOC CONSTANTIN
și transmit sincere condoleanțe întregii familii îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia Furdui Die, Maria și Adela din Zdrapți este alături 
de familia Bozdoc din Deva în greaua pierdere pricinuită 
de decesul celui care a fost

BOZDOC CONSTANTIN
Dumnezeu să-l odihnească.

Prestări servicii (72) • angajez șofer pentru taxi. Deva, tel. 
0740/273734.

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

solicitări locuri de muncă 
(73)

• absolvent 2004 Facultatea de Inginerie Sibiu, 
secția inginerie economică, cunoștințe operare 
PC (Word, Catia, Autocad, Excel), doresc anga
jare cu începere imediată Tel. 0742/270036.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Danlelte Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu a produselor tricotate și 
croșetate și experți în vânzarea mărfurilor în 
țara. Relații la întreprindere și la tel. 
0254/206094,0722/258116.

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

• SC Tiger Protector Company SRL 
București angajează agenți pază pentru 
localitățile Petroșani, Hunedoara șl 
Deva. Relații tel. 0254/229380, 
0723/525399.

• tocuri de muncă pentru chelnerițe, în 
Germânia-Stuttgart. Tel. 212176.

• societate comercială angajează econo
mist evidență contabilă, contabil 
evidență primară, vânzătoare, șoferi 
distribuitori cat B, C, E, experiență 
minimum 2 ani, muncitori necallllcațL 
CV-urile se trimit prin fax 0254/219300, 
până la 20212005, in vederea 
examinării.

• societate comordală angajează șofer 
pentru distribuție marfă. Informații la 
teL 0254/221455.

PUBLICITATE

Serviciul Român de Informații
Organizează, în perioada 10 - 12 septembrie 2005, prin 

Academia Națională de Informații, concurs de admitere la 
Cursul postuniversitar (masterat) „Managementul activității 
de informații pentru realizarea siguranței naționale”.

- Candidați! declarați admiși vor fi încadrați în Serviciul 
Român de Informații, urmând ca prin cursul menționat să 
dobândească competențele profesionale necesare exercitării 
atribuțiilor de ofițeri de informații.

Oferta se adresează exclusiv absolvenților învățământului 
superior de lungă durată, cu examen de licență sau diplomă, 
în vârstă de cel mult 32 de ani împliniți în cursul anului 
2005, care îndeplinesc condițiile pentru încadrare în Servi
ciul Român de Informații în calitate de ofițeri de informații, 
sunt apți medical și psihologic, cu deprinderi de operare pe 
calculator, buni cunoscători al unei limbi străine și care 
acceptă să lucreze în unitățile unde vor fi repartizați, 
conform nevoilor Serviciului.

ÎNSCRIERILE pentru participarea la concurs se fac în 
perioada 3 ianuarie - 15 februarie 2005, la sediul Secției 
Județene de Informații din Deva, str. Mihai Eminescu nr. 130, 
în zilele de marți și joi, între orele 11.00 - 15.OO. Relații supli
mentare la telefon 0254/233.342 int. 620.

Numărul de locuri pentru admitere la curs este de 180 
locuri (150 pentru bărbați și 30 pentru femei). Bărbații 
trebuie să aibă stagiul militar îndeplinit.

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

Tipografia FED 
PRINT Lugoj 

angajează 

TIPOGRAF
Cerințe;

- Studii superioare (medii);

- Experiență în domeniu;

- Fără cazier.

C.V.-urile se pot trimite la 

numănildefax 

0256/350.063.

Informații la telefon

0256/359.777.

Tipografia FED 
PRINT Lugoj 

angajează

Cerințe:

■ Studii superioare de speciali

tate;
- Experiență în domeniu;

- Bune abilitați de organizare și 

comunicare.

C.V.-urile se pot trimite la 

numărul de lax 0256/350.063. 

Informații te telefon 

0256/359.777.

• chioșcul dr ziare de lângă
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

i • chioșcul de ziare Intersecția 
I Zamfirescu B -dul Decebal.

FRWlf HTIElffir -/.'l

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mic- publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

v.federie8ynx.de
rostlng3mall.dntim.ro
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0 Pentru prinț. Pianistul român Radu 
Lupu va cânta la concertul de gală de 
la Buckingham Palace, ce va marca 25 
ani de când prințul Charles patronează 
Orchestra Philharmonia din Londra.

Fotomodel la 96 de ani
Londra (MF) - O britanică 

in vârstă de 96 de ani va fi 
imaginea unei linii de pro
duse de frumusețe ce va fi 
lansată săptămâna aceasta 
în Marea Britanie.

0 Pariul longevității. Un parior britanic, 
care și-a sărbătorit duminică centenarul, 
a câștigat pariul făcut acum zece ani, că 
va atinge o sută de ani. El a primit o 
felicitare de la regina Marii Britanii, pre
cum și suma câștigată: 10.391 euro.

Irene Sinclair, care locuiește 
în nordul Londrei, debutează la 
această vârstă ca imagine a unei

Regina face tumbe
Londra (MF) - Regina Marii Britanii 

a făcut „tumbe” în timpul unei cine de 
Crăciun, după ce a căzut și a aterizat pes
te doi căței din rasa Corgi, scrie The Sun.

Regina s-a făcut de râs după ce s-a rid 
cat de la masă in timpul cinei, iai* un 
servitor, crezând că a terminat, i-a tras 
scaunul. înșă ea a vrut să se așeze din 
nou, dar a căzut peste cei doi căței care 
căutau resturi pe lângă masă. r

Servitorii s-au îngrozit, însă comesenii 
regali au izbucnit în râs. după „ce și-au 
dat seama că regina nu a pățit nimic.

Irene Sinclair (Foto: epa)

Cere „exilarea” lui Moș Crăciun

mentată cu

Elicopter atacat cu săgeți
Londra (MF) - Un elicopter indian care 

transporta alimente și apă în Insulele An
daman și Nicobar a fost atacat de mem

brii triburilor locale, care 
erau înarmați cu arcuri și 
săgeți.

Autoritățile erau îngri
jorate că triburile ar fi fost 
exterminate de valurile 
seismice care au devastat 
insulele pe care locuiesc. 
Ei s-au refugiat, probabil, 
în zonele înalte, după ce au 
observat schimbări în com
portamentul păsărilor și a

faunei marine. în arhipelagul Andaman 
și Nicobar locuiesc numeroase triburi 
primitive, unele fiind extrem de izolate și 
trăind încă în epoca de piatră.

Atena (MF) - Arhiepisco
pul Christodoulos, întâistătă- 
torul Bisericii Ortodoxe a 
Greciei, le-a cerut luni profe
sorilor și părinților să-l exi
leze pe Moș Crăciun de pe te
ritoriul țării, motivând că e 
un mit păgân și o minciună 
„inspirată de Diavol”.

într-un discurs ținut în cadrul 
unei reuniuni la care au parti
cipat profesori ortodocși, prela
tul grec s-a declarat indignat de 
faptul că cei mici sunt încura
jați să creadă în Moș Crăciun, 
„deși acesta nu este decât o ur
mă a mitologiei păgâne” care 
„ar trebui să provoace aversi
unea întregii lumi creștine”.

„Acest Moș Crăciun venit din 
străinătate, îmbrăcat în alb sau 
roșu, ca în ultimii ani, pentru a 
face pe plac companiei Coca-Co- 
la, nu este nimic mai mult decât 
o veche zeitate scandinavă, mo-

Băștinaș
(Foto: fAN)

Actrița Lucy Liu tine în 
eluși Pomeranian la de-

lns<
brațe 
scniderea oficială Harrods January Sale 
de luni, de la Londra. (Foto: EPA)

„Deep Impact” devine realitate
O rachetă NASA va intra în coliziune cu cometa Tempel 1 de Ziua Independentei

New York (MF) - O rache
tă a NASA va intra în coli
ziune cu o cometă la 4 iulie, 
de Ziua Independenței Sta
telor Unite, în cea mai spec
taculoasă operațiune contro
lată de acest gen care va 
avea loc în spațiul extrateres
tru, scrie The Independent.

Oficialii NASA au confirmat, 
la sfârșitul săptămânii trecute, 
că intenționează să lanseze rache
ta de la Cape Canaveral din Flo
rida, la sfârșitul acestei luni, 
având sistemul de navigație pro
gramat să intercepteze cometa 
Tempel 1 în momentul în care a- 
ceasta se va afla la distanță mică 
de orbita planetei Marte și la o 
distanță față de Pământ de circa 
129 milioane de kilometri.

Coliziunea celor două corpuri 
se va produce la o viteză de cir
ca 37.000 de kilometri pe oră.

Filmul cu cele mai multe greșeli, în 2004

A donat 1 milion de dolari
Washington (MF) - Actrița Sandra 

Bullock a oferit un milion de dolari Crucii 
Roșii americane pentru a veni în ajutorul 
victimelor valurilor seismice din Asia, 
transmite AFP, citând această organizație.

Potrivit organizației, aceste fonduri vor 
fi folosite pentru asistentă tehnică și fi
nanciară în operațiunile de salvare și aju
torare din Asia.

Actrifa nu este la prima donație de 
această amploare. Ea a donat un milion 
de dolari pentru ajutorarea victimelor 
atentatelor din 11 septembrie 2001.

Hollywood (MF) - Filmul 
„Harry Potter și Prizonierul 
din Azkaban” conține de pa
tru ori mai multe greșeli 
decât orice alt film lansat în 
anul 2004, potrivit site-ului 
moviemistakes. com.

Spectatorii au depistat nu mai 
puțin de 232 de erori, greșeli 
făcute de actori și chiar prezența 
camerelor video în cadru, în cea 
de-a treia parte a trilogiei „Har

linii de produse cosmetice lan
sate de Dove. Portretul lui Irene 
se află deja pe site-ul companiei 
din septembrie, și urmează să 
apară în presă și pe panouri 
stradale din Marea Britanie și 
nu numai.

„Am participat la această 
campanie pentru a fi ambasa
doarea persoanelor în vârstă și 
a demonstra că nu suntem peri
mate și mai avem încă multe de 
oferit”, a explicat Irene.

„Nu am fost niciodată fru
moasă, însă acum am început să 
văd altfel. Totul este să îmbă
trânești frumos”, spune ea.

Potrivit producătorului de 
cosmetice pentru care lucrează 
Irene, obiectivul campaniei este 
combaterea stereotipurilor ve
hiculate în presă.

Potrivit unui sondaj, 97% din
tre fetele britanice cu vârsta în
tre 8 și 13 ani sunt de părere că 
persoanele în vârstă nu pot fi 
frumoase.

Chrlstodoulos (Foto: FAN)

tiv pentru care locuiește la Polul 
Nord”, a spus Christodoulos.

Acesta a denunțat confuzia în
treținută în Grecia în ultimii ani 
între Moș Crăciun și Sfântul 
Vasile, cel care aduce cadouri în 
noaptea de Anul Nou, potrivit 
tradiției grecești. Acesta era un 
ascet, deci nu avea cum să aibă 
burtica lui Moș Crăciun, și nici 
barba albă a acestuia, "pentru că 
a murit la 48 ani, a spus prelatul.

Deep Impact în viziunea grafică a lui Pat Rawlings (Foto: fan)

Racheta va transporta un mo
dul special care va fi lansat ast
fel încât să aibă un impact di
rect cu suprafața cometei. Modu
lul a fost denumit Deep Impact 
■ un nume familiar fanilor fil

ry Potter”, în care s-au investit 
760 milioane dolari.

Printre greșeli se numără sce
na în care Snape îl prinde pe 
Harry Potter la școală, în timpul 
nopții, și îl duce în biroul lui 
Lupin, în care pătrunde lumina 
soarelui... Alta e cea în care Har
ry și Hermione Granger călăto
resc în timp. Hermione spune că 
este ora șapte și jumătate, însă 
ceasul bate ora exactă. Topul fil
melor cu cele mai multe greșeli

mului de mare succes produs la 
Hollywood în 1998, în care era 
vorba de 0 cometă care lovește 
suprafața Pământului.

Cercetătorii cred că această 
coliziune Controlată va provoca 

depistate de fani este: 1. „Harry 
Potter și Prizonierul din Azka
ban” - 232 de greșeli, 2. „Spider- 
Man 2” - 64 de greșeli, 3. „Treia” 
- 41 de greșeli, 4. „Miracolul” - 
38 de greșeli, 5. „Kill Bill: Volu
me 2” - 37 de greșeli, 6. „Euro- 
trip” - 35 de greșeli, 7. „Van Hel- 
sing” - 34 de greșeli, 8. „Starsky 
& Hutch” - 33 de greșeli, 9. „The 
Day After Tomorrow” - 33 de 
greșeli, 10. „Surpriză: vine Pol
ly” - 31 de greșeli.

un crater de proporțiile Colose- 
umului din Roma, ceea ce va 
permite obținerea unor imagini 
ale structurii cometei. Explozia, 
echivalentă cu detonarea în spa
țiu a 4,5 tone de TNT, va provo
ca o ploaie de materie spațială 
care va fi analizată, a explicat 
cercetătorul Donald Yeomans, 
care a fost consilier al scenariș
tilor filmului Deep Impact.

Cercetătorii NASA au dat asi
gurări că impactul rachetei cu 
Tempel 1 nu va provoca dez
membrarea cometei, a cărei lun
gime a fost estimată la circa 14,5 
kilometri, și nici nu îi va devia 
traiectoria, astfel încât să repre
zinte un potențial pericol pentru 
Pământ.

NASA a calculates pentru de
vierea traiectoriei Tempel 1 ar 
fi necesar un impact de 6.000 de 
ori mai puternic cel fiii
modulul Deep Impact.

1^*55
Protest Membrii orga- I 
nizației PETA au protestat 
împotriva utilizării blănuri
lor naturale, marți, într-o de
monstrație care a ayutlpc în ' 
cartierul modei Omotesando 
din Tokyo. (Foto: EPA)
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