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Miliardele interlopilor Spumă și Bibanu
între 2003 și 2004, grupul mafîoților deveni a „colectat” peste 50 de miliarde de lei
Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Potrivit rechizito
riului întocmit de procurori, 
în mai puțin de doi ani, 
grupul interlopilor condus 
de Spumă și Bibanu a 
obținut, folosind metode 
mafiote, aproximativ 
1.450.000 de euro.

Banii colectați de „locote- 
nenții” clanului mafiot prove
neau din mai multe surse. Una 

dintre acestea o reprezenta taxa 
de protecție și sume provenite ca 
urmare a acțiunilor de șantaj. 
Există declarații ale unui număr 
de 18 persoane care au plătit 
timp de doi ani o taxă de pro
tecție de 2 milioane de lei lunar. 
Există un număr de 40 de socie
tăți comerciale care au cotizat 
o taxă lunară de circa 12 mi
lioane de lei, suma adunată pe 
parcursul celor doi ani ridicân- 
du-se la aproximativ 300.000 de 
euro. Prostituția le-a adus in
terlopilor circa 120.000 de euro. 

Cele 20 de prostituate aflate pe 
statul de plată al găștii mafiote 
cotizau câte 10 milioane de lei 
lunar. Paradoxal, dar cele mai 
mari sume strânse de gruparea 
care acționa după regulile 
Yakuza au provenit din jocul al- 
ba-neagra. Este vorba de 
aproape 900.000 de euro. De alt
fel, acapararea de piețe pro
fitabile pentru practicarea aces
tui joc ilegal a fost motivul de
selor lupte ce se dădeau între 
grupul condus de Spumă și 
Bibanu și clanurile rivale.

Alba-neagra aducea circa 
2.000 de euro pe zi. Iar plânge
rile depuse la Poliție de cetățenii 
înșelați erau mușamalizate de 
către agentul de poliție Sorin 
Precup.

Rechizitoriul procurorilor 
face referire și la trafic de va
lută falsă, trafic și consum de 
droguri, obținerea unor credite 
preferențiale, existând în acest 
sens dosare instrumentate de 
Parchetul Național Anticorupție, 
precum și legături cu lumea in
terlopă din alte orașe.
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0 Vicepremlerul Adriean Videanu a 
agunțat că și-a dat demisia din funcția 
ere președinte al Consiliului de Adminis- 

itrație de la Marmosim Simeria. Potrivit 
legislației anticorupție postul era incom
patibil cu calitatea de deputat. El in
tenționează să cedeze administrarea 
acțiunilor unei firme de avocați. (D.l.)

«IU OOMmBI străvechi, 
meoțfciut la Jfeșorod, aparți
nând sărbătorii creștinilor, 
Bobotează, este sfințirea apei 
din vasele sătenilor pe malul 
■râului ce străbate localitatea. 
/p.9 (Foto: Mihaela Tămaj)
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Mii de firme hunedorene vor fi radiate
Doar 61% din cele peste 15.000 de firme au certificate noi

Lider în greva foamei
Deva (M.S.) - Președintele sindicatului 

de la Siderurgica Proiect Hunedoara, Vic
tor Capră, s-a aflat ieri în greva foamei, 
protestul desfășurându-se în fața Prefec
turii. Liderul sindical a solicitat schim
barea administratorului judiciar al firmei 
și continuarea procesului început la Tri
bunalul Hunedoara pentru respectarea! 
unui articol din contractul de privatizare 
care se referă la contractul colectiv de 
muncă. Serviciul de Investigare a Fraude
lor din cadrul Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara a început o serie de 
verificări în privința unor aspecte sesizate 

des liderul sindicatului de la Siderurgica 
fe-oiect. Șeful IPJ Hunedoara, chestor 
jPptru Coțolan, a afirmat ieri că a preluat 
de la Poliția Hunedoara mai multe dosare 
și că va propune ca acestea să fie reanali- 
zate de procurorii Parchetului județean.

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

Deva - Aproximativ 6000 
de agenți economici din 
județul Hunedoara vor fi ra
diați din Registrul 
Comerțului.

Ei au ajuns în această situație 
pentru că nu și-au preschimbat 
vechile certificate de înmatricu
lare. „Am primit de la București 
confirmarea faptului că ter
menul de preschimbare nu se 
mai prelungește și vom începe 
procedurile de radiere. După

Riscuri ecologice pe banii cui?
Deva (I.J.) - Sute de tone de 

deșeuri chimice încă mai 
tronează pe 2 platforme siderur
gice, fără să existe vreo speranță 
că ele vor dispărea așa cum 
prevăd directivele UE. E vorba 
de platforma aparținând „Eco- 
sid” Hunedoara, cealaltă aparți
nând Sidermet Călan. „Cele 2 
platforme sunt considerate cu 
risc, deoarece pentru ecolo- 
gizarea lor e nevoie de zeci de 
miliarde de lei. Ecosidul a depus 
un proiect pentru obținerea 
unui fond de mediu de 18 mi
liarde de lei pentru eliminarea 

depunerea cererilor la Tri
bunalul Județean Hunedoara, 
1613 persoane fizice autorizate, 
3300 de SRL-uri, 122 de societăți 
pe acțiuni, trei regii autonome, 
838 de SNC-uri și 75 de SCS-uri 
vor fi obligate să-și înceteze ac
tivitatea.

Important de menționat este 
faptul câ aplicarea procedurii de 
radiere se va face și în cazul 
firmelor care nu s-au conformat 
legislației din domeniul eco
nomic, adică nu și-au depus bi
lanțul contabil pe anul 2003, du
rata sediului social ori man
datele administratorilor/ cenzo

acestor deșeuri foarte pericu
loase pentru populație. Nu s-a 
primit nici un răspuns. Sider- 
metul e în procedură de fali
ment. „Soarta” ecologizării stă 
în mâna judecătorului sindic 
care sperăm să țină cont de pri
oritatea acestui aspect în ceea ce 
privește posibilele accidente”, 
precizează Georgeta Barabaș, di
rector IPM. Riscul e cu atât mai 
mare cu cât, potrivit legilor UE, 
societățile se închid. însă 
atunci va deveni problema noas
tră, a tuturor, pentru că vom fi 
obligați să cotizăm fiecare.

rilor au expirat sau nu mai au 
administratori. Spre exemplu, 
din datele statistice pe care le 
deținem, 7812 de firme hune
dorene nu și-au depus bilanțul. 
Le vom trimite o notificare la 
sediu pentru ca persoanele cu 
putere decizională să ia măsuri 
în vederea rezolvării problemei. 
Termenul de soluționare va fi de 
20 de zile de la data primirii do
cumentului de înștiințare. în caz 
contrar, acești agenți economici, 
vor fi radiați cu prioritate din 
Registrul Comerțului”, a de
clarat Viorica Vălean, directorul 
ORC Hunedoara.

Printre victimele catastrofei din Asia au fost și 50.000 
de copii. Sinistrații stau la cozi pentru a primi ajutoarele.

(Foto: EPA)

Sărbătoare creștină
Deva (S.B.) - în fiecare an, 

la 7 ianuarie, Biserica Orto
doxă sărbătorește pe Sfântul 
Prooroc loan Botezătorul, 
Înainte-Mergătorul Domnului. 
Nașterea Sfântului loan 
Botezătorul e sărbătorită la 24 
iunie. loan este cel ales de 
Dumnezeu să boteze cu apă, 
spre iertarea păcatelor, și cel 
care l-a botezat pe Iisus în 
Râul Iordan. loan Botezătorul 
este considerat Înainte- 
Mergătorul Domnului nostru 
Iisus Hristos pentru că a 
pregătit omenirea pentru 
primirea Fiului lui Dumnezeu.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro


vineri, 7 ianuarie 2005

0 Inspecție. Agenția Internațională pen
tru Energie Atomică va inspecta tn ur
mătoarele săptămâni instalațiile militare 
din Parchine (Iran) unde, potrivit SUA, 
au loc experiențe pentru fabricarea bom
bei nucleare. Un responsabil al SUA a 
declarat că țara sa se teme că testele 
desfășurate în această zonă militară au 
legătură cu armele nucleare.

Băsescu vrea alegeri anticipate
Premierul Tăriceanu consideră anticipatele ca fiind soluția politică pentru o eventuală criză

0 Găsiți morți. Optsprezece muncitori 
provenind din cartierul șiit Khazimyah, 
Bagdad, au fost uciși, în nordul Iraku
lui, unde fuseseră aduși de către un an
gajator fictiv care le-a promis slujbe în 
cadrul unei baze americane. Ei au fost 
recrutați de o persoană care pretindea 
că le poate oferi locuri de muncă în ca
drul unei baze americane din provincia 
Ninive.

Rezultat contestat
Washington (MF) - Rezultatul alegerilor 

prezidențiale americane din statul Ohio 
urma să fie contestat oficial ieri de un 
reprezentant democrat, în momentul nu
mărării voturilor Colegiului Electorilor, 
care ar trebui să oficializeze realegerea 
lui George W. Bush, au informat surse 
din cadrul Congresului.

Ieri, în Congres, urmau să fie număra
te voturile Colegiului Electorilor, ultima 
etapă a procesului electoral. Astfel, 
George W. Bush ar urma să primească 286 
de voturi, iar rivalul său, democratul 
John Kerry, 252 de sufragii.

Contestarea scrutinului din Ohio ar pu
tea, teoretic, să pună sub semnul întrebă
rii rezultatele alegerilor prezidențiale, de
și John Kerry și-a recunoscut înfrângerea 
încă de la 3 noiembrie. Acțiunea reprezen
tantului democrat are puține șanse de 
reușită, mai ales pentru că trebuie susți
nută de cel puțin un senator, condiție care 
încă nu era îndeplinită miercuri.

Conyers, reprezentant democrat al sta
tului Michigan, a publicat un raport pre
gătit de membrii democrați ai Comisiei 
Juridice din Camera Reprezentanților, în 
care sunt semnalate „grave și numeroase 
nereguli în desfășurarea scrutinului prezi
dențial din Ohio”, acestea afectând ,;sute 
de mii de alegători’'. '

Autoritățile din Ohio au anunțat că 
președintele George W. Bush l-a devansat 
în acest stat cu 118.775 de voturi pe con
tracandidatul său.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, într-un interviu acordaț 
miercuri cotidianului Adevă
rul, că este „un adept al 
unor anticipate imediate 
pentru a scăpa de o soluție 
imorală care se numește 
PUR”.

Președintele Traian Băsescu 
a afirmat că este un adept al ale
gerilor anticipate imediate, dar 
ele ar trebui organizate într-o si
tuație de criză, care nu există în 
prezent și care nu trebuie provo
cată cât timp Guvernul poate 
să-și atingă obiectivele.

Soluția de criză

Alegerile anticipate vor fi so
luția politică pentru rezolvarea 
unei eventuale situații de criză, 
în cazul în care se va constata 
că nu se poate conta pe o majo
ritate stabilă și solidă, se arată 
într-o declarație a premierului 
Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu amintește în decla
rația remisă presei că obiectivul 
principal al Guvernului în acest 
an este integrarea europeană, o-

Președintele este pentru anticipate în situație de criză. (Foto: ERA)

biectiv care necesită stabilitate 
politică, bazată pe o coaliție care 
să se manifeste coerent atât la 
nivel central și local, cât și la ni
vel guvernamental și parlamen
tar.

în cazul care se va observa că 
nu se poate conta pe o majorita

te stabilă și solidă, atunci alege
rile anticipate vor fi soluția poli
tică pentru rezolvarea situației, 
se arată în declarația premieru
lui, care precizează că România 
nu are nevoie de ambiguități po
litice, ci de stabilitate și certitu
dini.

Partlcipanțil la summit au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor catastrofei. (Foto: epai

„Nu știu dacă celelalte forțe 
politice vor fi avantajate de a- 
ceastă soluție, dar Alianța D.A. 
va fi! Așadar, sunt de acord cu 
declarația președintelui Traian 
Băsescu să avem în vedere a- 
ceastă soluție pentru ieșirea din- 
tr-o eventuală criză politică”, a 
spus Tăriceanu.

W...................
2Vu știa dacă cele
lalte forțe politice 
vor G avantajate 
de această soluție, 
dar Alianța D.A. 
va G!

Calin Popescu 
Tăriceanu

w
El a semnalat situația politică 

actuală prin prisma configura
ției stabilite pe baza algoritmu
lui.

El a arătat că este normal ca 
acest lucru să fie clarificat, pen
tru a asigura coerența între con
ducerea Parlamentului și majo
ritatea parlamentară, precum și 
între guvernarea la nivel central 
și cea de la nivel local.

John Kerry și George W. Bush (Foto epai

Mesaj de solidaritate la summit
Jakarta (MF) - Comuni

tatea internațională a trans
mis ieri, cu ocazia summi- 
t-ului de la Jakarta, un 
mesaj de solidaritate țărilor 
asiatice devastate de tsu
nami, incluzând și promisi
unea acordării de asistență 
pentru realizarea unui sis
tem de avertizare împotriva 
valurilor seismice.

Gel puțin 25 de țări și organi
zații internaționale participă la

reuniunea organizată la inițiati
va președintelui indonezian, Su
silo Bambang Yudhoyono, a că
rui țară a fost grav afectată de 
catastrofa de la 26 decembrie.

Prezența la Jakarta a 15 șefi 
de stat sau de guvern din Asia, 
a secretarului general Națiunilor 
Unite, Kofi Annan, și a secreta
rului american de Stat, Colin 
Powell, reprezintă „expresia cla
ră a solidarității mondiale”, a 
apreciat ministrul indonezian al 
Afacerilor Externe, Hassan Wi-

rayuda.
Summit-ul din capitala indo- 

neziană ar trebui să fie, pentru 
liderii marilor națiuni industri
alizate, oportunitatea de a disi
pa, cel puțin pe termen scurt, 
impresia de ezitare și uneori de 
competiție dată de primele reac
ții față de tragedia din Asia.

„Toți participanții sunt dis
puși să accepte întâietatea Na
țiunilor Unite” în coordonarea 
eforturilor umanitare, a afirmat 
Annan.

Relații strânse
Washington (MF) - SUA 

așteaptă cu nerăbdare să-și 
continue cooperarea strînsă 
cu România în numeroase 
domenii, după instalarea 
noului Guvern român, a de
clarat Adam Ereli, adjunct 
al purtătorului de cuvânt al 
diplomației americane. " ' ‘

Ereli i-a felicitat pe președin
tele Traian Băsescu și pe pre
mierul Călin Popescu Tăriceanu 
pentru formarea noului Guvern 
șâ a anunțat că secretarul de Stat 
Colin Powell i-a telefonat omolo
gului său român, Mihai Răzvan 
Ungureanu, pentru a-1 felicita și 
pentru a discuta despre relațiile . 
dintre Statele Unite și România.

în decembrie, președintele » 
George W. Bush i-a telefonat pre
ședintelui ales Traian Băsescu; ; 
pe care l-a felicitat pentru câști
garea alegerilor. Bush a declarat 
că speră în continuarea colabo-_ 
rării bilaterale strânse și „și- 
exprimat aprecierea pentru con 
tribuția României la securitatea 
din Europa și din lume”, a decla
rat purtătorul de cuvânt al Ca
sei Albe, Scott McClellan. Adam 
Ereli a precizat că Statele Unite 
au „un parteneriat apropiat și 
valoros cu România” și așteaptă 
„continuarea acelui gen de co
operare avută cu aliații români 
într-o întreagă serie de domenii.

SIE i-a redat gradul iui 
Ion Mihai Pacepa

București (MF) - Conducerea SIE i-a re
dat gradul de general-locotenent în rezer
vă lui Ion Mihai Pacepa, în urma deciziei 
înaltei Curți de Casație și Justiție, au pre
cizat surse oficiale din SIE.

în 19 august 2004, instanța supremă a 
decis că fostul director adjunct al Direcți
ei de Informații Externe a Securității Mi
hai Pacepa și bărbatul la care face referi
re sentința referitoare la șeful din anii '70 
al Securității sunt una și aceeași persoa
nă, eliminând astfel greșeala de scriere 
care îl împiedica pe Pacepa să își ceară 
drepturile. Cererea de îndreptare a erorii 
materiale a fost înaintată înaltei Curți 
de Casație și Justiție (ICCJ) de către avo
catul acestuia, Cătălin Dancu.

Ministerul Public a prezentat instanței 
un buletin de identitate emis în 1958, pe 
numele lui Mihai Pacipa (scris Tacepa). 
La rândul lui, avocatul Dancu a depus a- 
tât certificatele de naștere ale părinților 
lui Pacepa, cât și alte documente; emise 
în anii 1935-1937, și care confirmă că omul 
la care face referire sentința este aceeași 
persoană cu Mihai Pacepa, cel care a ce
rut azil în Statele Unite.

Se pune de-o fuziune
Ambele părți sunt în favoarea fuziunii PNL-PD

București (MF) - Liberalii 
salută declarațiile președin
telui Traian Băsescu privind 
fuziunea dintre PNL și PD, a 
declarat ieri purtătorul de 
cuvânt al partidului, depu
tatul Eugen Nicolăescu.

Deputatul liberal susține că 
va fi nevoie de dezbateri serioa
se pe această temă, pentru stabi
lirea doctrinei. „Sper ca această 
doctrină să fie una liberală, cu 
o componentă conservatoare pu
ternică, astfel încât România să 
se racordeze la valorile democra
ției europene”, a menționat Ni
colăescu.

El consideră că fuziunea este 
o necesitate pentru democrati
zarea propusă a României, „iar 
părerea președintelui trebuie 
salutată”.

Președintele Traian Băsescu 
a declarat, într-un interviu acor
dat cotidianului Adevărul, că în 
opinia sa trebuie să se facă fu
ziunea PNL-PD într-un singur 
partid.

Premierul Călin Popescu Tă
riceanu a afirmat ieri, printr-o 
declarație remisă presei de pur
tătorul de cuvânt al Guvernului, 
că este în favoarea fuziunii din
tre PNL și PD, amintind că a 
susținut necesitatea acestei ali
anțe politice încă de la Congre
sul Partidului Național Liberal 
din 2001.

El a mai amintit că în 2002, 
după ce Theodor Stolojan a fost 
ales președintele PNL, a elabo
rat documentul de strategie poli
tică a partidului, prin care a 
promovat ideea unei alianțe cu 
PD.

Premierul a mai declarat că 
se bucură pentru faptul că preșe
dintele Traian Băsescu, care re
prezintă interesele tuturor româ
nilor, apreciază acest proiect po
litic și a precizat că va iniția 
personal, la Congresul PNL din 
perioada 4-6 februarie, o moțiu
ne pentru susținerea fuziunii 
dintre cele două partide, urmând 
ca decizia finală să fie luată la 
Congres.

Irakienii cară sicriul unuia dintre polițiștii uciși în atentat. (Foto: epa»

Atentat sinucigaș la Baaquba
Baaquba (MF) - Un atentat si

nucigaș cu mașină-capcană co
mis miercuri după-amiază la Ba
aquba, în Irak, s-a soldat cu 
moartea a șase polițiști și răni
rea altor 13, a anunțat spitalul 
local, citat de AFP.

„Șase polițiști au fost uciși și 
alți 13 au fost răniți, atunci când 
o mașină condusă de un terorist 
sinucigaș a explodat în fața unui 
baraj al poliției din cartierul 
Yarmuk”, a declarat medicul 
Huamam Mohammed.

Ofițerul de poliție Mahmud

Abbas a confirmat bilanțul, a- 
dăugând că atentatul a fost co
mis în jurul orei locale 16:15, în 
momentul schimbării gărzii de 
poliție la punctul de control am
plasat în urmă cu două zile.

Un alt atentat sinucigaș cu 
mașină-capcană a fost comis ■n 
miercuri dimineață, împotriva 
Academiei de poliție din Hilla, 
la 100 de kilometri sud de Bag
dad. Atacul s-a soldat cu moar
tea a zece polițiști și cu 44 de ră
niți, 41 fiind agenți de pază.
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0 Guvernul a stabilit o subvenție pentru 
laptele de oaie și capră de 2.800 
lei/litru de lapte livrat pentru prelucrare, 
iar pentru familiile de albine subvenția va 
fi de 100.000 lei/familie. (S.B.)

0 Cuantumul indemnizației pentru creș
terea copilului este, din acest an, de 
7.829.350 de lei. Suma este primită 
doar de mamele care intră începând din 
luna ianuarie 2005 în concediu de 
creșterea copilului. (C.P.)

Adrian SătăGEAN
adrian.salagean@informmedia.ro

Un președinte... 
inechidistant

Victor Capră,
președintele
Sindicatului de la 
Siderurgica Proiect 
Hunedoara, s-a aflat 
ieri, pentru câteva ore, 
în greva foamei în fața 
Prefecturii Județului 
Hunedoara.

{Foto: Mlhai Stan)

rin interviul acordat cotidianului 
„Adevărul", Președintele Băsescu și-ă făcut 

de lucru cu securea războiului: „sunt adeptul 
unor alegeri anticipate imediate", „să 

declanșăm...schimbarea președinților celor două 
Camere", „Credeți că-i face rău Guvernului să fie 
împins de la spate?".

Ce înseamnă toată această paradă marțială 
a Cotroceniului? Cromatica mediului 
politic din România nu îi este, evident, pe plac 

președintelui. Să nu uităm că instalarea lui Băsescu 

ca președinte a trecut prin vama PSD. „Vinovat" a 
fpst PUR care înainte de a sări din patul PSD a 

~ecis, pe criterii de moralitate evident, să mai 

sărute o dată pe gură social-democrația. Așa se 
face că cei care l-au invitat pe Băsescu să depună 
jurământul de la cea mai înaltă tribună a 
Camerelor reunite au fost Văcăroiu și Năstase. 

Pentru orgoliul prezidențial acest lucru a sunat, 

precis, ca o bătaie de joc cruntă. Pentru că a dorit 
să treacă prin parlament Guvernul Tăriceanu, 
președintele a mai fost nevoit să înghită o pilulă 

amară: un vice-premier PUR. Vine acum numirea 
prefecților și subprefecților, iar aliatul „imoral" și 
de neîncredere PUR are și el, nu-i așa, pretenții la 

divane în teritoriu.

r Pedistul din Băsescu nu mai suportă, 
înțelegem, cleștele „alegerilor anticipate" 

pus în zone sensibile poate forța PUR la fidelitate 
în parlament. Strict necesar pentru ca Guvernul să 
poată lucra. îngrijorător e însă că președintele 

Băsescu manifestă atât de ușor fățișe inamiciții 
politice. Pe urmă cum rămâne cu separarea pute

rilor în stat? De pildă, cât de constituțional va 
atjmpinge de la spate" președintele Guvernul 
~făriceanu? Pentru un șef de partid declarațiile lui 

Băsescu sunt meserie. Pentru un președinte al tutu
ror românilor însă ele sunt impardonabile și neplă

cut prevestitoare. Chiar dacă scopul pare nobil...

Ideeă fuziunii prinde 
tot mai mult contur, 

fiind cea mai bună
soluție în momentul de 
față. în ceea ce privește 
anticipatele am rezerve 
că unii dintre colegii mei 
se vor vota „afară”, dar 
dacă se ajunge la criză, 
este o soluție bună.

Viorel Arion, 
senator, PNL

Eu mă abțin de la 
orice fel de comentar

iu. Noi vom avea, 
sâmbătă, o ședință a 
Biroului Permanent al 
partidului la nivel cen
tral, unde vom analiza 
toate consecințele ce 
decurg din respectivele 
declarații.

Simion Molnar, 
subprefect, PUR

Nu se poate ca un par
tid ca PUR să șanta

jeze celelalte formațiuni 
politice mai puternice. 
Sunt de acord să se facă 
alegeri anticipate pentru 
a se vedea clar dacă 
PUR-ul are electorat. De 
asemenea sunt și pentru 
fuziunea PNL-PD, care 
poate reprezenta o forță.
Dorin PâRAN, 
vicepreședinte CJ, PD

Eu cred că domnia sa 
uită că nu mai este

comandant de navă și că 
ar trebui să se comporte 
ca un președinte de țară, 
însă un președinte care 
se gândește la anticipate 
doar pentru a scăpa de 
un partid este incorect și 

, imoral.

CoNSTANțA Iova Popescu, 
deputat, PUR

Sunt declarații hazar
date ale unui 

începător în politică. 
Cred că declarațiile pe 
care le face Traian 
Băsescu nu se potrivesc 
în nici un caz cu funcția 
de președinte pe care o 
îndeplinește.

Cosmin Nicula, deputat, 
PSD

Bursa, sursă serioasă de câștig
în primele zile ale anului hunedorenii au‘jucat și 15 miliarde de lei
Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Anul trecut a fost 
un an bun pentru cei care au 
jucat la Bursă. Iar finalul de 
an a fost spectaculos. De 
aceea, în primele zile ale anu
lui, cea mai mică sumă jucată 
în județ a fost de 500 de mi
lioane de lei.

Cei care au cumpărat acțiuni 
în ultimele zile ale anului s-au 
trezit acum la început de an cu 
un plus de circa 30 la sută.

Mai mult decât dobânda unei 
bănci pe un an de zile. De aceea, 
încă din 3 ianuarie hunedorenii 
s-au înghesuit să cumpere 
acțiuni. „După un an în care am 
înregistrat un număr destul de 
mare de hunedoreni care au 
jucat la bursă, acum la început 
de an hunedorenii au intrat pe 
piața de , acțiuni cu sume 
cuprinse între 500 de milioane și 
15 miliarde de lei. Cele mai tran- 
zacționate acțiuni au fost cele 
ale SNP Petrom, BRD, Banca

Transilvania și Impact 
București, o firmă din domeniul 
construcțiilor. Oricine poate 
juca la bursă. Practic, bursa este 
un mod de investire a banilor. 
Iar câștigurile pot ajunge uneori 
și la 100 la sută pe an. Adică de 
5 ori mai mari decât dobânda 
unei bănci. Iar introducerea 
cotei unice și reducerea 
impozitelor pe profitul firmelor 
sunt motivele pentru care anul 
acesta Bursa va înregistra 
creșteri importante.

Negocieri în Vale
Petroșani (I.J.) - Nu este 

posibil să discutăm despre 
un nou contract colectiv de 
muncă fără a avea un buget 
aprobat pentru acest an, a 
declarat ieri președintele 
LSMVJ, loan Vasile Savu. 
Cu toate acestea negocierile 
au fost demarate cu 
reprezentanții CNH
Petroșani. Potrivit sursei 
citate, orice negociere se va 
putea purta abia după 10 
ianuarie 2005. în urma 
discuțiilor însă, s-a decis 
prelungirea vechiului con
tract colectiv de muncă.

ARDAF
societate oe asigurare reasigurare

Numai cu acest cupon 

câștigi 

minim 200.000;le~ 
p e ntru orie are # *

asigurare încheiată h

S.C. ARDAF S.Aj

■ H

Fabrica HD Stil: Str. Suituri 43

S.C. HD STIL HARABAGIU SNC, Hunedoara
Showroom: B-dul Dacia 35. Bl 44 P. Tel.: 715634
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Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și 
înaintemergătorul Domnului
1993 - A murit Sile Dinicu, pianist, diri
jor, compozitor și orchestrator de muzică 
ușoara (n. 10.12.1919)________________
1958 - A murit Petru Groza, președinte 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
(1945-1952)_________________________
1926 - S-a născut Mircea Sîntimbreanu, 
scriitor de literatură pentru copii („Lângă 
groapa cu furnici”, „Recreația mare”) (m.
19.08.1999)______ ___________________
1881 - S-a născut poetul, prozatorul și dra
maturgul Ion Minulescu („Romanțe pentru 
mai târziu”, „De vorbă cu mine însumi”, 
„Corigent la limba română”) (m.ll.04.1944)
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Comoditatea și lipsa de civilizație 
dau zonelor din jurul coșurilor de gunoi 
stradale aspectul din imagine.

(Foto: Traian Mânu)
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21 mart.-20 apr.______________________________________j
Evitați posibilitatea unor discuții în contradicto
riu cu cineva din familie. Faceți azi o achiziție 
care vă aduce satisfacție.

21 apr.-20 mal__________________________________ _ ____
Sarcinile profesionale vă dau bătăi de cap. Vă 
pare rău că ați refuzat ajutorul până acum.

?!21 mal-20 iun,___ _______________________
împrejurările vă obligă să luați decizii folositoare 
pentru toată lumea. Persoana iubită vă încura
jează ca de obicei.

21iun.-20 Iul. ___ _______________ ____________________
Trebuie să vă țineți promisiunile. De aceea 
pierdeți foarte multă vreme încercând să vă res
pectați angajamentele.

21 lul.-20 aug. . ______ _________
îndoielile și temerile vă fac mai confuzi. Din feri
cire le veți depăși și starea dv de spirit se va 
calma, lucrurile revenind la normal.

H aug.-2O sept. _____ _____ __ __ __________
Puțină viclenie, atenție și răbdare și totul va 
merge ca pe roate. Cu ajutorul lor puteți rezol
va orice problemă ivită.

21 sept.-2O oct._______________-_______________
Probabil vor apărea unele neînțelegeri între 
pairtener și prietenii dv. Nu lăsați lucrurile așa, 
încercați să mediați conflictul.

21 oct.-20 nov.______________ _________________________
Sunt posibile surprize, mici cadouri și atenții 
din partea prietenilor. Toate vă emoționează și 
riscați să precipitați evenimentele.

21 nov.-20 dec.______ ~ ________________ _______
Agitația de la slujbă vă poate da peste cap pla
nurile pe care le aveți. De aceea, deocamdată 
nu inițiați proiecte.

Energie electrică:
Nu sunt programate întreruperi în 
furnizarea energiei electrice.

Gaz:
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă:
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 Deva, Cartier Oituz, 

inclusiv P.T.

I

I

Jr

Soluția integramei din nu
mărul precedent:
T-M-O-R- BALAN
SOAR - BASC - TIR - CU- 
VA - SEA - Rl - FEL - F - 
JETURI - RO - TAR - CREȚ
- CE - CA - MAO - U - PA
PA - ZL - MAL - ARDEI - 
SIR - SEMI - TEACA - ZN
- C - PATRU - TEST

POLIȚIE - 955 &
21.dac.-29 ian._____________________ ____________ ___
încercați să gândiți astăzi numai pozitiv. Gân
durile negative pot să capete putere și asta vă 
va influența în rău.

’ft

POMPIERI - 981

O.J.P.C. HD - 214971

AGENȚIA C.F.R. - 212725

AMBULANȚA - 961

21 lan.-20 febr. _ _____ J_______
Ca să vâ meargă bine, trebuie să vă înarmați 
eu multă răbdare și să nu grâtaiți evoluția eveni
mentelor. Câștigă cel cu mult calm.

21 febr.-20 mart. _______________ _ _____
înțelepciunea este folositoare în orice împreju
rare. Dacă vă folosiți intuiția și nu vă uitați in
teresele, puteți depăși cu bine ziua.

If

a.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
8:45 Desene animate: YU-

EIGI-OH 
9:15 Corect 
9:20 Cinci minute de cultu

ră. Emisiune culturală 
9:30 Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
10:10 Sărituri cu schiuriie:

Turneul celor patru 
trambuline, Bischof- 
shofen. înregistrare 

11:00 S Portul miracolelor 
11:55 Euro-Dispecer 
12.-00 Garantat 100% 
1330 Din lumea reclamelor 
1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Din lumea redamelor 
1520 Fantasticii (dragoste, 

aSUA, 2000). Cu: Joel
Grey, Barnard Hughes 

16:55 Click Magazin IT 
1725 Viafa cu Bonnie. Cu: 

0Bonnie Hunt 
18:00 Interes general 
18:50 Sport Pro 
1900 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

2000 Stele de ...5 stele.
Ediție specială de Sfân
tul Ion. Prezintă: Geani- 
na Corondan si Cosmin 
Cemat. Regia Tudor 
Mărăscu 

2100 CSI - Investigații. Cu:
Geanina Corondan și 
Cosmin Cemat 

22:00 Tezaur folcloric. Vechi 
melodii de petrecere. 

2300 Jurnalul TVR. Sport. Meteo • 
2330 Ultimul tango la Paris 

(3 (dragoste, Franța, 1972)
Cu: Marlon Brando, 
Maria Schneider 

1:50 Cind minute de cultură 
200 Ce lume minunată. Cu: 
0Ted Levine, Martin

Donovan, Michelle Forbes 
2:50 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
3:50 Necazuri th familie 

Ol(comedie, Italia, 2002) 
420 întâlnire la Amsterdam 

[3(dramâ, coprod., 2002)
Cu: Nino Manfredi, Lino 
Banfi

7:00 Știrile ProTv. Ce se- 
ntâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr ți neliniștit. Cu: 
0Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
1030 Instincte criminate

Q (thriller, Canada, 
2000). Cu: Wendy 
Crewson, Victor 
Graber, Caroline 
Goodall, Claire Bloom 

1230 Zâmbete într-o pastilă. 
Emisiune de divertis
ment 

13:00 Știrile ProTv. Sport 
13S Taxi 2 (acțiune, Franța, 

2000). Cu: Samy Nac- 
eri, Frederic Diefenthal, 
Marion Cotillard

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

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:15 Șase minuni (dramă, 

13 SUA, 1999). Cu: Melis
sa Reeves, Scott 
Reeves, Teri Garr

19:00 Știrile ProTv. Sport.
Vremea

20:15 Inimă netoficată 
Gi(dramă, SUA 1995).

Cu: Mel Gibson, Sophie 
Marceau, Catherine 
McCormack. Cu: Nick 
Sandow, Michael Apa
rt), Mel Gibson, regizor 
și protagonist

2330 Rețeaua crimei
H (thriller, SUA, 1999).

Cu: Lorenzo Lamas, 
Brenda Strong, Philip 
Anthony, Frank Vin
cent. Mike Aguayo, un 
fost polițist care a avut 
el însuși probleme cu 
legea, pleacă la Puerto 
Rico, după eliberarea 
din închisoare, pentru a 
conduce clubul de 
noapte al fostului său 
partener, Eddie.

1:15 Captivi In Hariem
13 (acțiune, SUA, 1998). 

Cu: Yelba Osorio, Vin
cent Pastore, Arthur J. 
Nascarella

6:30 în gura presei 
7:00 Obervator 
8:00 Vivere- A trăi cu pasi- 
0une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex

9:00 Seaquest 
10:00 în gura presei 
10:30 S Sue Thomas 
1130 Concurs interactiv 
12:30 Benny Hill. Emisiune de 

g divertisment 
13:00 Observator 
13:45 Aproape de lisus: luda 

, 13 (dramă, coproducție,
2001). Cu: Enrico Lo 
Verso, Danny Quinn, 
Mathieu Carriere, 
Francesco Pannofino 

16:00 Observator 
1645 9595 - Te învață ce să 

fad
■ 17:45 Vivere-A trăi cu pași- 

Qune (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex

18:53 Sport Meteo
« 19:00 Observator. Sport. Me

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

20:15 Regăsirea (dramă, SUA, 
01999). Cu: Michelle 

Pfeiffer, Treat Williams, 
Whoopi Goldberg, Jona
than Jackson. Beth Cap- 
padora este o mamă iu
bitoare, devotată și, din 
când în când, copleșită 
de greutățile pe care le 
întâmpină o bună 
mamă ce încearcă să-și 
păstreze și cariera.

2230 Misiune pe Marte (SF, 
t3 SUA 2000). Cu: Gary

Sinise, Don Cheadle, Tim 
Robbins, Connie 
Nielsen, Jerry O'Connell. 

030 Presiune maximă 
13 (acțiune, SUA, 1993).

Cu: Wesley Snipes, Den
nis Hopper, Lolita Davi- 
dovitch. Cel mai ușor să 
fad banii e să-i 
tipărești.

130 Concurs interactiv
230 Observator. Sport. Me

teo

6:00 Pădurea blestemată (re-
0 luare)

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

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

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

Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo 

1430 Pisica sălbatică. Cu:
0 Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan 

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

Gabriel Soto, Adamari 
Lopez, Jaime Camil, 
Ludwika Paleta 

17:30 Povețtiri adevărate - 
emisiune cu povești 
reale despre viață, pre
zentată de Lucian Viziru 

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

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torres Torrijja

20:00 Numai iubirea. Cu: Co-
13 rina Dănilă, Alexandru 

Papadopol, Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu, 
lurie Darie, Anca Pan- 
drea, Vlad Rădescu 

21 IM Prizoniera. Cu: Gabriela 
g Spanie, Gabriel Pomas, 

Ricardo Dalmacci, 
gabriela Roel 

22:00 Ciocolată cu piper. Cu:
0 Murilo Benicio, Mariana 

Ximenes, Marcello No- 
vaes 

23:00 Extravaganta Anasta-
0 sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin 

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

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad

1:15 Povețtiri adevărate (re- 
( luare)

1:45 De 3x femeie (reluare)

7:00 s Mana Bonita 
8:M Teleshopping 
8:30 Școala micilor vrăji- 
0 toate (reluare)

9:M Rebelii (reluare) 
10:M Tonomatul DP 2. Emisi

une de divertisment cu 
știri din lumea' muzicală, 
invitați în platou 

, 1130 Cinci minute de cul
tură 

î 11:45 Pasiuni
12:40 Euro-Dispecer
1245 Magazinul studiourilor 

teritoriale: TVR Craiova 
1330 Teleshopping 
14:00 Desene animate 
14:30 Școala midlor vrăjitoare 
15:00 împreună to Europa.

Magazin interetnic 
1630 Jocurile vieții 
16:30 Cind minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1730 Rebelii 
17:55 Euro Dispecer 
18:M Jurnalul Euronews pen-, 

tru România 
! 18:15 Cind minute de cultură 

18:30 Auto did) 
19:00 Maria Bonita

’ 20(00 Dragul de 

0 Raymond 
2030 D în tara faraonilor

• 21(00 Prim plan. în urmă cu 8 
ani Mioara Stoian a de
schis o pensiune agro- 
turistică.

2130 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

22:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 

j 22:15 D'ale Iu'Mitică Cu: 
Mitică Popescu.

23:15 Pasărea spin Dramă, 
s El ecranizarea romanului 

omonim al lui Colleen 
McCullough.

0:10 Vizitatorul Cu: John
0 Corbett, Grand L. Bush, 

Leon Rippy. în urmă cu 
50 de ani, Adam 
MacArthur a dispărut în 
Triunghiul Bermudelor.

1:05 Dragul de Raymond
130 Protecție periculoasă
13 (thriller, SUA 1997) Cu: 

John Allen Nelson

7:001. rshoping 
7:30 Viteză maximă 
8:M Dragoste ți putere 
8:30 Sunset Bead) 
930 Roseanne Cu:
0 Roseanne, John Good

man, Laurie Metcalf, 
Sara Gilbert.

10:M Kensky Show
10:55 Clip Art
11:M Monica. Prezintă 

Monoca Puiu
12:00 Sport, dietă ți o vedetă 
1230 Teleshopping
12:55 Bani la greu
1325 Roseanne
13:50 Teleshopping
14:25 Sunset Bead)
15:20 Focus. Sport. Meteo
15:25 Dragoste ți putere Este 

0vorba despre trei familii 
din Beverly Hills.

15:50 Camera de râs
16:30 Irezistibilii
16:50 Kensky Show
18:M Focus. Sport. Meteo. 

Cu: Cristina Țopescu
19:00 Monica. Prezintă Moni

ca Puiu. Un talk-show 
care va prezenta situații 
conflictuale.

2030 Totul pentru tine Cu: 
Andreea Raicu. Andreea 
Raicu va poate ajuta să 
vă împliniți aproape 
orice vis, cu condiția ca 
o persoană dragă vouă 
să fie în stare să se sac
rifice făcând ceva ce nu 
ar face pentru altcineva 
sau nici pentru un mil
ion de dolari.

2230 Polițistul din Beveriy
13 Hills (acțiune, SUA 

1984) Cu: Eddie Mur
phy, Judge Reinhold, 
John Ashton. în 1984, 
Beverly Hills Cop a fost 
comedia cu cele mai 
mari încasări până la 
acea dată, fiind desem
nat Favorite Motion Pic
ture la premiile Peo
ples's Choice ți nomina
lizat la Oscar pentru cel 
mai bun scenariu.

030 Film artistic 
230 Clubul de noapte

8:M Bun venit to
S3 Collinwood (comedie, 

SUA, 2002).
9:30 Proiectul Laramie 
S (dramă, SUA, 2002).

11:05 Un bacțiț de
0 2.000.000 $ (comedie, 

SUA 1994).
12:50 Vedete la Hollywood: 

John Travolta
13:15 Eloise la Plaza (aven- 

Bturi, SUA, 2003).
14:45 în vreme de război

! 13 (dramă, SUA, 2002). Cu:
Michael Gambon, Don
ald Sutherland

: 17:25 Joey. Cu: Matt Leblanc, 
Paulo Costanzo

s 18:00 Bun venit to
13 Collinwood (comedie, 

SUA, 2002).
: 1930 Cinema, cinema, cine

ma
20:00 Alien: Vânătoarea (SF, 

Ci SUA, 2003).
21:35 Pasiune (dramă, SUA, 

0 2002). Cu: Gwyneth 
Paltrow, Aaron Eckhart

23:20 Totul până la bani
13 (thriller, SUA 2002). 
0:55 Totul despre sex. Cu: 
0 Sarah Jessica Parker

i 1:25 Viziune mortală 
(thriller, SUA 2002).

3:20 Familia Roze (comedie, 
13 Franța, 2003).

; ' ’ . ' „Șl1

07.45-08.00 Observator 
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator

09.00-11.00 Reluare emisiu
ni de joi

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedore- 

ană
21.00 Publicitate
21.05 Week-end TELE 7

SPQRT-

12.15 Providence.
în rolul principal o 
puteți revedea pe Meli
na Kanakaredes (NYPD 
Blue), o femeie altruistă 
care îți abandonează 
cariera de chirurg plas- 
tician ți viata neîmpli
nită pe care o are, pen
tru a se întoarce în 
orățelul natal Provi
dence.

13.15 Film artistic 
15.00 Film artistic 
1645 Film artistic 
18.30 Film artistic
20.15 Film artistic 
22.00 Brigada de politie 
23.00 Film artistic

0930 Raliuri: Raliul Dakar 10:15 
Snowboard: CM 1045 Schi ac
robatic: CM, la Tignes, Franța 
11:15 Combinata nordică: CM, 
la Schonach, Germania 12:00 
Sărituri cu schiuriie 1345 Bia- ' 
tlon: Cupa Mondială 15:15 Bi- 
atlon: CM, la Oberhof, Germa
nia. Masculin, sprint 1645 Te
nis: Turneul masculin de la Do- i 

. ha 17:30 Sărituri cu schiuriie.
Calificări 18:45 Raliuri: Raliul 
Dakar 19:00 Patinaj viteză: CE, 
la Heerenveen, Olanda 2030 > 
Biatlon: CM, la Oberhof, Ger- 

i mania. Masculin, sprint 2130 
j Fotbal: Turneul international de

la Maspalomas 2330 Raliuri: 
' Raliul Dakar. Etapa a opta

00:15 Sporturi extreme

DISCOVERY
Ă ii -? ■* X '.x-

10.00 Aventuri la pescuit
10.30 Nașterea unui avion 
11.00 Mari oameni de stat ți 

problemele lor
12.00 Mașini de viteză
13.00 Avionul care a dispărut 
14.00 Călătorie prin Valea

Regilor
15.00 Rechinul viitorului 
16.00 Trilogia mumiilor 
17.00 Câmpuri de bătălie 
18.00 Aventuri la pescuit 
1830 Pescuit extrem 
19.00 Curse asurzitoare 
20.00 Dornici de documentare 
21.00 Confruntarea fiarelor 
22.00 Mașini la superlativ 
23.00 Curse asurzitoare 
00.00 Motociclete americane
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0 Un număr de 11 agenți economici din 
județ au fost verificați de inspectorii OPC 
asupra modului de respectare a legii 
privind comercializarea antigelului și 
lichidului de spălare pentru parbrize. Ast
fel, au fost oprite de la comercializare 
produse în valoare de 14,3 milioane de 
lei și s-au aplicat patru amenzi în valoare 
de 9 milioane de lei. (IJ.)

0 Transportatorii din județul Hunedoara 
pot solicita prin intermediul UNTRR 
prezența la sediul firmei a unui lucrător 
poștal în vederea eliberării rovinietelor 
pentru întreg parcul auto deținut. Acest 
lucru va fi posibil începând din .10 ia
nuarie, dată la care un reprezentant al 
poștei se va afla și la sediul UNTRR din 
județ în același scop. (C.P.)

Cm valuta - 7.01.1000 * Vk Va ■ J Vt ’
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1 USD 29.369
1 euro 38.720
1 gram aur 401.932
1 forint 156

F Utilajele de deszăpezire 
sunt pregătite. Din păcate, a 
nins doar în Valea Jiului.

(Foto: Raluca lovescu)
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ACUPUNCTURA 
HOMEOPATIE 

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 
minerală, animală 

Cabinet medical "ECHINACEEA" - 
dr.GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctura.

PhafcAmnM
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6 luni 12 luni
BCR 14% 14,5% 16%
BRD 13,5% 14% 14,25%
BancPost 13,5% 14% 15%
Raiffeisen 14% 14% 14%

Prețurile la alimente explodează
De săptămâna viitoare vom plăti mai mult pentru ulei, ouă, carne și produse lactate

Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25, 
tel.0254-219999 sau 

0254-234815, 0722/567208.

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

Deva - Ceea ce oricum era 
de așteptat se va produce. 
Ultimele creșteri ale 
preturilor la utilități 
produc o explozie în lanț a 
prețurilor la alimentele de 
bază. Deocamdată numai 
brutarii nu au anunțat 
scumpiri.

Producătorii susțin că prețu
rile “la poarta fabricii” vor crește 
în medie cu 2-6 la sută. Dacă ți
nem cont de cheltuielile de trans
port avute de distribuitori și de 
comercianți există posibilitatea 
ca, de săptămâna viitoare, să 
plătim, în medie, cu 10 la sută

mai mult pentru majoritatea pro
duselor alimentare de bază.

Cel mai mult se pare că se va 
scumpi zahărul. Principalul mo
tiv îl constituie materia primă 
adusă din import. Prețul unui 
kilogram de zahăr, la poarta 
fabricii, este acum 14.500 de lei, 
iar de săptămâna viitoare va fi în 
jurul a 15.300 de lei/kg. Este prog- 
nozat totuși ca zahărul produs din 
sfeclă-de-zahăr să nu se scumpeas
că cu mai mult de 400 de lei/kg.

Laptele și uleiul vor avea un 
preț mai mare cu circa 3 la sută. 
Problema este însă că această ma
jorare nu acoperă cheltuielile 
avute cu energia termică și elec
trică. Din acest motiv, este de 
așteptat ca pe parcurs prețul la 
ulei și la lapte să crească.

Cea mai mare creștere de 
prețuri vom avea la carnea de 
porc. Este de așteptat ca prețul 
salamului și al șuncii să crească 
cu până la 20 la sută. Procesatorii 
afirmă că eliminarea facilităților 
vamale acordate importatorilor

este principalul motiv pentru 
aceste scumpiri. Singurii care nu 
au anunțat încă scumpiri sunt 
brutarii. Aceștia preferă încă să 
păstreze prețul pâinii neschimbat 
de teama scăderii drastice a 
vânzărilor.

zahAr*S ■ saim- In magazine creșterea poate ajunge 
la 10 la șută 
4g la șută. Qref
5 la suta. Enei_ _

de păsări să mărească prețul la ouă__________________________________________
SALAM până la 20 ia su- ■ Este cea mai spectaculoasă creștere jnuntatT

CÂKnE până la S la sută
DE PASĂRE

4-8 la si Ireștere menținută artificial de teama scăderii vânzărilor 
irgia electrică mai scumpă fi obliga pe crescătorii

Observație: creșterile prognozate pot fi mult mal mari, în funcție de cheltuielile de 
transport și depozitare avute de fiecare comerciant în parte.

Societate in domeniul auto
Angajeaza pentru sediul din DEVA

Gerinte
- experiența in domeniu! vânzării accesoriilor auto
- studiile superioare constituie un avantaj

Pentru tine - experiența in service instalații electrice
Maih rostlng®maH.dnttm.ro 

0256 206216-

Valabil pana la 1S 01.2005

g| Jet Car

cuvânb caută pentru 
dezvoltarea 
echipei în 

Deva, Hunedoara, Orăștie, 
Brad, Simeria:

DISTRIBUITORI 
DE PRESA

Cerințe:
e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program 
matinal;
e Seriozitate.
Prezintă avantaj:
• experiență în relații cu 
publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.
Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de 
realizări + salariu fix;
• posibilitatea angajării 
cu carte de muncă;
• mediu de lucru atractiv 
și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit 
interesul, contactați-ne 
la sediul redacției
Cuvântul liber din Deva,
Str. 22 Decembrie, nr.37 A, 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact:
Sorina Sârmai.

r------ —------------------1
Primăria comunei 
General Berthelot 

organizează in data de 25.012005, 
ora 10.W, LICITAȚIE PUBLICĂ pen
tru VÂNZAREA UNEI MAGAZII PRE

LUATĂ DIN PATRIMONIUL FOSTU

LUI CAP.
înscrierile se fac până in data de 

24.01.2005, ora 12.00. In caz de 

neadjudecare licitația se va repeta 

in fiecare zi de marți, ora 12.00, la 

sediul Primăriei.

Informații telefon 770531. 

k__________________________________ Â

P-

aoy&KaJJL» CON

CURS pentru ocuparea pos

tului de TEHNICIAN cu ur- 

bamsmui.

Cererile sa depun pini In data 
de 21.012005, ora 12 J0, la 

w oi primăriei. 

Informat» h telefon 770531.

Ur-.-l.d2,.,—..............2 

SC SOGECO ROMÂNIA SRL
angajează

- Asistent Manager ■ ■■ ■■ ■ ■, «■in i
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 in 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 - tehnice/economice

- 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
- experiența in domeniu constituie un avantaj

- Controlor calitate ■—■————i— i» ■
Cerințe ■ studii superioare tehnice

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

Persoanele care îndeplinesc aceste condiții și doresc să participe la concurs pot obține informații suplimentare 
zilnic, intre orele 9.00-17.00, la sediul societății din Orăștie, Str. Luncii, nr.18 sau la telefon 0254-200280.

C.V.-urile însoțite de scrisori de intenție pot fi trimise la sediul societății, la nr. de fax 0254-240917 sau pe 
adresa de mail: offlceCsoaeco.ro până in data de 16.01.2005.

mailto:tiberlu.stroia@informmedia.ro
rostlng%25c2%25aemaH.dnttm.ro
offlceCsoaeco.ro
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0 Doi minori, în vârstă de 17, respec
tiv 15 ani, aflați în abandon școlar, sunt 
cercetați de către lucrătorii Biroului de 
Investigații Criminale Hunedoara pentru 
că, în perioada 1-5 ianuarie 2005, au 
comis un număr de șase furturi din so
cietăți comerciale, creând un prejudiciu 
de 18 milioane de lei, nerecuperat până 
în prezent. (D.l.)

0 Polițiștii din Petrila și Lupeni au cla
rificat situația lui Constantin Burada, de 
32 de ani, din Petrila, care are de exe
cutat 3 luni de închisoare pentru abuz 
de încredere, și Viorica-Alina Covaci, de 
24 de ani, din Lupeni, care are de exe
cutat un an de închisoare pentru prosti
tuție. Ambii au fost depuși în arestul 
Petroșani. (D.l.)

0 Un minor de 16 ani, din Petroșani, a 
fost tâlhărit în urmă cu câteva zile de 
trei persoane, care l-au deposedat de un 
telefon mobil, în timp ce se afla într-un 
restaurant. Autorii infracțiunii sunt trei 
tineri din Petroșani, dintre care doi au 
dispărut de la domiciliu după comiterea 
faptei. Polițiștii desfășoară activități 
specifice pentru prinderea acestora. (D.l.)

Băsescu taxează 
... prostituția

Tiberiu Stroia
EMAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Niciodată președintele Băsescu nu s-a sfiit 

să spună că a trecut de mai multe ori pe la 

bordel decât pe la biserică. A avut și de

clarații în care a afirmat că a vizitat toate 

bordelurile din lume. Adică, cum ar veni 

vorba, marinarul se pricepe la "parașute". 

Acuma, dacă ținem cont de faptul că Tanti 

Politica e ușuratică, am putea trage con
cluzia că Băsescu șe pricepe la politică. 
Sunt sigur că și Voiculescu, președintele 

PUR, a știut acest lucru. Numai că, atunci 

când s-a aliat la guvernare, el se gândea la 

un concubinaj. Sau măcar ca PUR-ul să fie 

tratat asemeni unei amante, care a fugit din 

brațele arogantului Năstase, înnebunită de 

chelia veșnic neacoperită a lui Băsescu. Și 

care trebuie întreținută cu daruri scumpe. 

Numai că a greșit.
Băsescu i-a demonstrat lui Voiculescu că 

nu îl tratează altfel decât ca pe o traseistă. 

Și care, atunci când ridică pretenții absurde, 

cum ar fi numărul posturilor de prefecți, 

este trimisă la plimbare. De aceea, probabil 

că cererile lui Voiculescu se vor reduce. 

Pentru că e de preferat să fii o curvă într-o 

casă mare precum Palatul Victoria decât să 

faci trotuarul aruncat în stradă de alegerile 

anticipate.
Pentru că aici e hiba. PUR-ul a cerut prea 

mult pentru infidelitatea sa față de PSD. Iar 

Băsescu nu vrea să plătească.

v.La lansează o rubrică, intitulată “Arată-ne cum se gătește”, 
adresată tuturor femeilor (și, de ce nu. bărbaților) care știu 
să gătească și care vor să împărtășească din experiența lor și 
altora. De aceea, în numele tuturor soților și burlacilor sătui 
de omletă și de cartofi prăjiți, vă rugăm să trimiteți pe adresa 
redacției (Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A), o scrisoare în care 
să na destăinuiți cele mai „tari” rețete de mâncăruri pe care 
le preparați acasă. Nu uitați să trimiteți și o fotografie pen
tru a fi publicată odată cu rețeta preparatului propus.

Demisie la nivel înalt
Prefectul a preferat să renunțe la funcție

Deva (M.S.) - Perioada 
verii și a toamnei 2004 nu a 
fost lipsită de evenimente, 
mai ales în sfera socială și 
politică.

Luna iulie a debutat cu un 
nou accident de muncă produs 
la o statie de transformare a e- 
nergiei electrice aflată la mina 
Dâlja. Un electrician care lucra 
la recuperea de cabluri electrice 
a fost electrocutat și a murit pe 
loc într-o celulă de înaltă tensi
une care nu fusese decuplată de 
la rețeaua de alimentare cu e- 
nergie electrică.

în aceeași perioadă, apar pri
mele tensiuni la societatea Ter- 
morep Hunedoara. Nemulțumiți 
că nu li se respectă contractul 
colectiv de muncă, muncitorii 
care urmau să fie concediat! au 
declanșat greva foamei. Ei au 
cerut ca în cazul disponibilzării 
colective să li se plătească salari
ile compensatorii prevăzute în 
contract, chiar dacă societatea se 
afla în lichidare judiciară.

Mai multe echipamente în 
valoare de peste 2 milioane do
lari au fost cumpărate de Regia 
Autonomă a Apei Valea Jiului 
(RAAVJ), fără ca ele să-și fi. do
vedit utilitatea și fără să fie ve
rificate înainte de a fi plătite, de
clara, la începutul lunii septem
brie, președintele Autorității Na
ționale de Reglementare pentru

Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală (ANRSC), loan Radu. 
El a explicat că, în urma unor 
sesizări primite de la cetățenii 
din Petroșani, ANRSC a efectu
at un control la RAAVJ pentru 
a analiza modul în care au fost

H.............................................. <•
Această decizie are motive 
personale și de sănătate, sc 
Ea reprezintă o samă de s' 
probleme cu care m-am l 

confruntat până în prezent, 
care m-au determinat să renunț 

la această funcție publică 
Aurelian Serafinceanu

.................................. w 
utilizate fondurile de care a bene
ficiat agentul economic, to baza 
unor programe de finanțare a 
căror valoare totală se ridică la 
aproximativ 42 milioane dolari.

Prefectul care a reușit, după 
1990, să rămână cel mai mult în 
funcție și-a anunțat demisia la 
jumătatea lunii septembrie. Se
rafinceanu prefera să plece sin
gur din funcția de prefect.

Aproape patru luni mai târ
ziu, chiar la începutul acestui 
an, fostul prefect al județului . 
Hunedoara decidea să părăseas
că și Partidul Social Democrat, 
motivând că este președintele 
unei fundații al cărei statut nuat 
permite implicarea în partide W 
politice.

Mie nu mi-a plăcut 
niciodată de el, așa 

că, dacă se va schimba 
ceva în sensul acesta, ar 
fi excelent.

Marius Olar, 
Deva

Ar fi bine pentru că 
acum este încurcată 

treaba. Despre anticipate 
trebuie să mai aștepte, 
este prea repede. Dar 
sper să vină și țărăniștii 
la guvernare.
Valeriu Beldean, 
Deva

Băsescu nu vrea PUR 
la guvernare. Sigur 

va provoca alegeri antici 
pate. Probabil, viitorul 
Guvern îl va satisface. S- 
ar putea să fie un gu
vern mai stabil.
Nicolae Goia,
Deva

Consider că e bine să 
o luăm de la început 

cu schimbări. Nu e posi
bil să rămânem în con
tinuare cu aceeași con
ducere.

Mai bine rămân cei 
de acum, că doar 

noi pe ei i-am votat, ei 
ne reprezintă.

Dispute între frați și cumnat

Amenzi pentru rovinietă
Deva (D.L) - Inspectoratul de Politie al 

Județului Hunedoara atrage atenția că, în 
conformitate cu Ordonanța de Guvern care 
prevede introducerea tarifelor de utilizare 
a drumurilor naționale din România, tofi 
conducătorii trebuie să achite rovinietă 
până în data de 15 ianuarie.

După această dată, conducătorii auto de
pistați în trafic care nu au achitat acest 
tarif riscă o sancțiune contravențională 
care variază, în funcție de tonajul (MTMA 
- masă transport maxim autorizată) au
tovehiculului.

Deva (M.T.) - Gheorghe Ef- 
timie, Deva: Suntem trei frați și 
după moartea părinților a tre
buit să facem succesiune pentru 
casa și pământul moștenit de la 
ei. Sora noastră a decedat și a 
rămas cumnatul, care atunci 
când am făcut actele ne-a spus 
că nu are banii necesari și am 
căzut de acord ca banii obținuți 
pe aceste bunuri să fie împărțiți 
în trei. El a făcut succesiune 
pentru a treia parte din moște
nire, pe care a și vândut-o. După 
ce eu și fratele meu am făcut 
actele de succesiune, cumnatul 
nostru a făcut o reclamatie la 
Politia din Râmnicu Vâlcea, prin 
care ne acuză că am furat actele

casei și ale pământului. Mă in
teresează dacă cumnatul nostru 
mai poate să „strice” această 
succesiune, dacă o poate anula?

Răspuns:
Problema pe care o aveți 

dumneavoastră este cât se poate 
de delicată. Sfatul nostru este să 
consultați un avocat, care să vă 
ajute în acest sens.

PtiUĂUTIIl NOTĂ: Dacă aveți în- 
trebări pe teme ju 

ridice ne puteti contacta la 
numărul de telefon 211275 (pen
tru Mihaela Tămaș) sau la 
adresa redacției: Str. 22 Decem
brie, nr. 37 A, parter, (clădirea 
Cepromin), Deva.

Mariana StAnilS, 
Deva

Tsunami - Donațiile depășesc S4.7 miliarde

Cristina Coman,. 
Deva

Tip wMwi Cuantum amend! (lei)

MTMA > 12t 45-70.000.OOQ
cu minimum 4 axe

MTMA > 12t 
cu minimum 3 axe

35-55.000.000

7t < MTMA < 12t 25-40.000.000

3,5t < MTMA 7t 15-25.000.000

0 < MTMA < 3,5t 10-15.000.000

Autobuz 30-45.000.000

MiCtOilUZ 15-25.000,000

Autoturism 3t4.500.000

-------------—--------wjBTwșpes

Răspundem cititorilor noștri
Deva (M.T.) - P. Voica, Bro- 

tuna: Soția, mea a lucrat ca 
muncitor sezonier la Ocolul Sil
vic din comuna Baia de Criș. 
Timp de zece ani, din 1975 până 
în 1985, a fost angajată la cen
trul de colectare a fructelor. 
După această perioadă a rămas 
la pensie. Odată cu recalcularea 
acesteia am avut nevoie de o 
hârtie care să justifice că soția 
meâ, Ileana Voica, a lucrat aici. 
După nenumărate intervenții la 
această instituție, ori de câte ori 
am cerut să facă verificări și să- 
mi dea această hârtie, mi-au 
spus că nu au timp să verifice

arhiva. Nu știu ce să fac și cui 
să mă adresez, pentru că am 
nevoie urgentă de aceste acte 
pentru recalcularea pensiei.

Răspuns:
Actele de care aveți nevoie 

trebuie eliberate de această in
stituție, în care soția dumnea
voastră a muncit timp de zece 
ani. Insistați să caute în acea 
arhivă și să vă dea actele de 
care aveți nevoie, sunt obligati 
să facă acest lucru. Faceți o ce
rere scrisă pe care să o depuneți 
la Ocolul Silvic, unde a lucrat 
soția.

țara $ milioane Țara $ milioane țara $ milioane

Australia
Donații private

765.00
76.85

China
Donații private

60.42
3.00

Finlanda 
Donații private

5.95
21.18

Germany 680.20 Taiwan 50.25 Noua Zeetenda 3jB0
Donații piuat» 200.00 Coreea de Sud 50.00 Singapore 3.10
Japonia 6001» Donații privase 13.00 Algeria 2.00
SUA
Donații private

350.00
2001»

Olanda 
Donații private

34.00
35.00

Bahrain 2.00

World Bank 250.00 Uniunea Eurapeana31J20 Venezuela 2.00
norvi «ia
Donații private

181.99
304»

Arabia SaudKă
Qatar

30.00
25.00

Grecia
Donații private

1.35
14.70

Marea Britanic
Donații private

96.00
172.00

Bv^ta
Donații private

23.81 Turcia 1.25
Ungaria 1J0Italia

Donații private
95^0
20.00

UAt
Polonia
Donații private

1.00
1.30Belgia 16.32

Suedia
Donații private
Canada
Donași private

80.00
60190
80.00
53.11

Irlanda 
Donații private

13.62
14.29 Cehia

Donații private
0.67
2.68

Austria
Donafi private

10.88
13.60 Cyprus 

Donații private
fta®;
0.03Danemarca

Donași private
76.B3
16.44 Portugalia

Denali privata
Kuwait

10.88
9 75 Slovacia 0.23

Spania 68.02 10.00 Bulgaria 0.14

Franța
Donații private

66.38
49.00

Slovenia o.n
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0 Tenlsmanul român Andrei Pavel, cap 
de serie numărul 5, a ratat calificarea 
în turul doi al turneului de la Doha, dotat 
cu premii în valoare totală de un milion 
de dolari, informează AFP. Pavel a fost 
învins, în primul tur, cu scorul de 7-5, 
6-7 (8/10), 6-4, de elvețianul Marco Chi- 
udinelli, jucător venit din calificări. (MF)

EI Echipa de Formula 1 Sauber a anu
lat prezentarea noului monopost, C24, 
care urma să aibă loc pe 11 ianuarie, 
la Kuala Lumpur, cu ocazia împlinirii a 
10 ani de la începerea colaborării cu 
firma petrolieră Petronas, din Malaysia, 
în semn de respect pentru victimele cu
tremurului din Asia, informează AS. (MF)

Maria Cioncan, prima atletă hunedoreană medaliată la Olimpiadă. Ștefan Beregszaszy, cel mal bun antrenor hunedorean al anului 2004.

Campionul mondial la Formula 1, 
Michael Schumacher, a donat zece mi 
lioane de dolari victimelor cutremurului 
Si valurilor seismice din Asia, a anunțat, 
tfforti seară, managerul pilotului german.

Cioncan nu va alerga la CE de sală
“Obiectivul pentru 2005 e o medalie la CM de la Helsinki”, preciza Ștefan Beregszaszy
ClPRlAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Cea mai 
bună sportivă a județului in 
anul 2004, atleta Maria 
Cioncan, nu și-a întrerupt 
deloc programul de pregătire 
pe perioada sărbătorilor. To
tuși, atleta nu va participa 
la nici un concurs până în 
luna iunie, când va alerga la 
etapa de Cupa Europei de la 
Florența.

Cioncan, aflată în cantona
ment la Băile Felix, a efectuat, 
chiar și de Crăciun, două antre
namente pe zi. „Singura zi din 
această perioadă în care nu s-a 
antrenat a foșt 1 ianuW^â||jfe 
ciza ântrBBBriil atletei

Beregszaszy. în ciuda acestui 
program strict de antrenamente 
Maria Cioncan nu va participa 
la cea mai importantă com
petiție a începutului de an, res-

99........................................
Obiectivul mqjor al Măriei 

Cioncan în 2005 este câștigarea 
unei medalii la Campionatul 

Mondial In aer liber din luna 
anglist 

Ștefan Beregszaszy

...................................... "99 
pectiv Campionatul European de 
sală care va avea loc în perioa
da 4-6 martie la Madrid în 
Spania. „Am decis să renunțăm 
la sezonul de sală. Anul 2004 a 

Fată de anii precedenti, când
Cioncan și Beregszaszy se con
fruntau cu dificultăți în găsirea 

fosfcffiarte solicitant,ja^gerioa surselor de finafftare a stagiilor
da oe recuperare din decembrie’ de pregătire, m acest an, statu-

de la Eforie Sud trebuie dublată 
de stagii de antrenamente mai 
puțin intense. Astfel primul con
curs oficial din 2005 la care va 
alerga Maria va fi etapa de Cu
pa Europei de la Florența din 
19 iunie. în acest sens, planifi
carea antrenamentelor s-a făcut 
în funcție de obiectivul major pe 
care ni-1 propunem în 2005, 
anume câștigarea unei medalii 
la Campionatul Mondial în aer 
liber ce va avea loc la Helsinki 
în perioada 6-14 august”, explica 
Ștefan Beregszaszy, cel mai bun 
antrenor hunedorean al anului 
2004.

tul de câștigători ai primei me
dalii olimpice pentru atletismul 
hunedorean a dus la îm
bunătățirea situației financiare.

„Avem fonduri de la Fede
rația Română de Atletism și în 
plus Primăria Hunedoara ă vi
rat în contul CS Siderurgica o 
sumă importantă, special pentru 
pregătirea Măriei Cioncan. Până 
când vremea nu e foarte rece și 
e favorabilă alergărilor, pregă
tirea se va efectua în tară, unde 
simt condiții bune de masă și re
cuperare. In februarie, când va 
fi frig și zăpadă, antrenamentele 
se vor derula în străinătate. A- 
vem o invitație în China și e 
foarte probabil să mergem să ne 
pregătim acolo, pentru că au 
baze performante”, preciza 
Beregszaszy.

Jucător nou la FC Cip
LJDeva (C.M.) - Hotărâtă să readucă echi

pă pe podiumul Diviziei A și să atace chiar 
titlul în play-off, conducerea FC Cip Deva 
a realizat în perioada de întrerupere a cam- 

jpionatului un important transfer, obținând 
-‘ semnătura celui mai bun jucător al for

mației Senic Craiova. „Cristian Stăncuta 
> are 22 de ani și este un jucător foarte 
tehnic cu o viziune bună asupra jocului 
ofensiv care cred că se va integra rapid 
în sistemul de joc al echipei. Are deja drept 
de joc la noi și cred că va debuta chiar 
sâmbătă la meciul pe care-1 vom susține 
acasă cu MGA Domnești”, preciza Marius 
Rupacici, antrenorul secund al formației 
devene. Partida dintre vicecampioana 
națională și MGA Domnești (locul 9 în ac
tualul sezon și locul III în ediția prece
dentă) se va disputa sâmbătă, 8 ianuarie, 
de la ora 12.15, în Sala Sporturilor din De
va în cadrul etapei a 17-a a Diviziei A la 
futsal și va fi transmisă în direct de TVR1.

Romeo Dunca pe locul 135 
la Raliul Dakar 2005

Stranieri la Jiul Petroșani?
București (MF) - Singurul ■>!- 

lot român participant, la sec
țiunea motocilism, la celebra 
cursă Dakar 2005, timișoreanul 
Romeo Dunca, se află pe locul 
135 în clasamentul general in
termediar după cinci etape des
fășurate, informează site-ul ofi
cial al competiției.

Dunca s-a clasat pe locul 129 
în etapa a cincea a cursei 
Dakar 2005, desfășurată, marți,

Rapid va efectua două 
stagii de pregătire în Turcia

București (MF) - Echipa Rapid Bucu
rești va efectua în această iarnă două stagii 
de pregătire în Turcia și unul la Poiana 
Brașov, informează site-ul oficial al grupă
rii giuleștene. Componentii formației Rapid 
își vor relua pregătirile în vederea noului 
sezon pe 10 ianuarie, după o lună de vacan
tă și vor efectua a doua zi vizita medicală 
la Institutul National de Medicină Sportivă, 
în după-amiaza zilei de 11 ianuarie 
giuleștenii vor pleca la Poiana Brașov pen
tru un stagiu de pregătire care va dura 
până pe 16 ianuarie, când este programată 
revenirea în Capitală. Echipa antrenată de 
Răzvan Lucescu va efectua, în perioada 19- 
30 ianuarie, un turneu de pregătire în Tur
cia. între 30 ianuarie și 14 februarie antre
namentele vor avea loc îa baza Pro Rapid, 
iar pe 15 februarie va începe cel de-al doilea 
stagiu de pregătire din Antalya, la Topkapî. 
în cele două turnee din Turcia, Rapid va 
disputa câte patru meciuri amicale. Gru
parea giuleșteană i-a achiziționat până în 
acest moment pe Mugurel Buga de la FC 
Brașov și pe Marius POstolache de la 
Unirea Sînnicolau Mare.

Romeo Dunca (Jos) șl echipa sa.

Retrospectiva anului sportiv 2004
Aprilie: Remin în finala „Challenge Cup”; Leu - abandon la Raliu
ClPRlAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Și în aprilie prim- 
planul evenimentelor 
sportive hunedorene a fost 
ținut de evoluțiile bune ale 
handbalistelor de la U. 
Remin, „viperele galbene” 
calificându-se pentru a doua 
oară în trei ani în finala 
Challenge Cup.

în prima parte a lunii, li
derele U. Remin, Valentina Eli- 
sei și Elena Avădănii, au fost 
golgheterele echipei naționale 
care a învins cu 35-24 selecțio
nata Azerbaidjanului, iar Paula 
Rădulescu a avut și ea evoluții 
bune în poarta primei reprezen

pe traseul Agadir - Smara. 
După cinci etape, liderul clasa
mentului general este spaniolul 
Marc Coma, urmat de austra
lianul Andy Caldecott și de 
francezul Cyril Despres.

Cursa Dakar 2005, al cărei 
start s-a dat în acest an la Bar
celona în loc de Paris, se află la 
a 27-a ediție. Competiția a înce
put pe 1 ianuarie și se va înche
ia pe 16 ianuarie, la Dakar.

tative. A urmat primul meci al 
semifinalei cu formația poloneză 
MKS Vitaral Jelfa care în sfer
turi trecuse de echipa germană 
Bayern Leverkusen, după ce fu
sese învinsă în meciul tur la 10 
goluri diferență.

în ciuda unei stări de teamă 
fată de adversar și a problemelor 
medicale ale mai multor jucă
toare, elevele lui Liviu Pa- 
raschiv au jucat excelent în 
meciul de la Deva, câștigând la 
o diferență categorică: 41-27. 
„Viperele le-au devorat pe vita
mine (numele de alint al 
polonezelor)” scriam atunci, re- 
mârcând apărarea beton și con
traatacurile ucigătoare, galeria 
europaenă și atmosfera superbă 
din Sala Sporturilor din Deva.

Petroșani (C.M.) - Reluarea 
pregătirilor liderei seriei a 
treia din Divizia B, Jiul Petro
șani, programată pentru luni, 
10 ianuarie, la stadionul din 
„Luncă” este precedată de de
mersuri pentru întărirea lotu
lui de jucători.

Noul antrenor, Gigi Multes- 
cu, a cerut conducerii aducerea 
unor noi jucători, pentru creș
terea concurentei în cadrul e- 
chipei și acoperirea unor pos
turi deficitare. De aceea condu
cerea clubului din Vale se află 
în pline tratative cu o serie de 
jucători din tară, dar și cu doi 
sârbi si pn nigerian. Cu toate 
că Hie Bălănescu, președintele 
clubului, nu a dorit să dezvă
luie încă numele viitorilor ju
cători care vor îmbrăca tricoul 
liderului se pare că transferul 
lui Pădureț este una dintre cer
titudini. Oficialii echipei nu au 
exclus nici varianta ca printre 
revenirile spectaculoase din 
această iarnă să fie și cea a

Remin a pierdut apoi (29-30) 
meciul din deplasare cu Oltchim 
și returul din Polonia (23-31), dar 
s-a calificat pentru a doua oară 
în trei ani în finala competiției 
europene, performantă unică în 
istoria handbalului feminin 
românesc.

Un alt eveniment important 
al lunii aprilie a fost Raliul 
Hunedoarei. Cursa a fost ne
bună, nebună, nebună cu spec
tacol și răsturnări de situație, 
dar și cu abandonuri.

între acestea, cele mai ne
plăcute au fost cele ale campi
onului național, hunedoreanul 
Mihai Leu și a multiplului cam
pion Titi Aur, ambii trădați de 
mașinile cu care au intrat în 
competiție. 

reșiteanului Sansiro Ciocoi. Pe 
de altă parte, Ilie Bălănescu a 
afirmat că Jiul nu va renunța 
la serviciile nici unui jucător, 
până când componentii lotului 
nu vor fi evaluați de Gigi 
Multescu. „Antrenorul este cel 
care va decide cine este bun 
sau nu pentru Jiul”, a precizat 
oficialul liderului.

Cum lupta pentru promo
vare trebuie minuțios pregă
tită, programul de antrenamen
te până la începerea campiona
tului a fost deja în mare mă
sură stabilit. Lotul se va reuni 
pe 10 ianuarie la stadion, după 
care se va efectua vizita medi
cală, Urmează o perioadă de 
pregătire la baza proprie, iar 
în februarie “minerii” vor ple
ca în Ungaria sau Croatia pen
tru un stagiu de pregătire de 
12 zile. Numele adversarelor 
din meciurile de pregătire nu 
a fost stabilit încă, dar Jiul va 
susține verificări cu echipe 
dintre cele mai puternice.

Pallia Rădulescu, una
dintre jucătoarele de bază 
ale U. Remin, transferată în 
Austria, la Hypo Viena.

Foto: Traian Mânu)
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IZ Bogdan Lobonț, porta
rul echipei Ajax, și-a frac
turat un deget la antrena
ment și va fi indisponibil 
circa șase săptămâni, ast
fel că nu va putea evolua

în amicalul pe care România îl va dispu
ta, pe 9 februarie, cu Slovacia.(MF)

Blaturi în Campionatul Turciei
Lucescu acuză lipsa de corectitudine la meciurile de la malurile Bosforului

IZ Fundașul argentinian al echipei FC 
Valencia, Mauricio Pellegrino, a semnat 
un contract cu gruparea FC Liverpool 
până la finalul sezonului, cu opțiune de 
prelungire pentru încă un an, a anunțat 
clubul englez, citat de AFP.(MF)

0 Reprezentativa de polo masculin a Ro
mâniei a învins cu 11 - 5, echipa națio
nală a Belarusului, într-un meci din grupa 
A a turneului de la Imperia (Italia), con
tând pentru calificarea la Campionatul 
Mondial din 2005.(MF)

Istanbul (MF) - Antre
norul echipei Șahtior Do- 
nețk, Mlrcea Lucescu, a de
clarat că formația Beșiktaș 
nu a câștigat titlul în Turcia 
in sezonul 2003/2004, din 
cauza aranjamentelor 
existente în campionat, a 
anunțat cotidianul Vatan, 
citat de ajansspor.com.

Topul campionatelor naționale
1. Spania 1.189

2. Anglia 1.184

3. Italia 1.010

3. Brazilia 1.010

5. Franța 999

6. Germania 899

7. Argentina 850

8. Portugalia 742,5

9. Olanda. 693

10. Peru @82,5

11. Columbia 659,5

12. Turcia 637

13. Scoția 633,5

14. Belgia 605,5

15. Grecia 594,5

15. Cehia 549.5

17. Mexic 547,5

18. Ucraina 541

19. Rusia 536

20. Chile 528

21. Uruguay 488

22. Austria 466,5
23. Paraguay iaa&jgaș 457,5
24. Ecuador ' 452

25. Africa de Sud 413,5

26. Senegal 405,5

27. Bolivia 394

28. Tunisia 390,5

29. Israel 388,5

29. România 388,5

„în Turcia se fură titlurile. A- 
tunci când unor fotbaliști li se 
oferă din partea altor echipe, pen
tru un singur meci, prime cât 
câștigul lor pe un întreg sezon, 
nimeni nu vrea să rateze o astfel 
de ocazie. Se dopează, joacă dur 
și își accidentează adversarii... 
Eu știu meciuri în care mi s-au 
accidentat trei jucători. Mă adre
sez acum oficialilor cluburilor: 
dacă aveți bani ca să premiați 
alte echipe, mai bine în primul 
rând plătiți salariile propriilor 
voștri jucători. Mai există o pro
blemă: dacă există astfel de pre
mieri, există și meciuri trucate”, 
a spus Lucescu.

Tehnicianul român a precizat 
că există multe persoane impli
cate în trucarea rezultatelor u- 
nor meciuri în Turcia. „Ei tră
iesc visând la astfel de situații: 
«Ah, dacă ar morge treburile

Mlrcea Lucescu a rupt tăcerea.

prost ca să-i premiez și să aran
jez un rezultat!» Pentru că acești 
oameni nu sunt buni de nimic. 
Profită de astfel de situații. Mi 
s-a furat titlul, însă nu contează 
cine l-a furat”, a adăugat Mircea 
Lucescu. Acesta a menționat că

meciul cu Samsunspor din etapa 
a XVIII-a a sezonului trecut, când 
de la Beșiktaș au fost eliminați 
cinci jucători, a reprezentat un 
moment important în ceea ce 
privește ratarea câștigării cam
pionatului. „Ce fel de dreptate se

poate aștepta într-o țară în care 
ministrul sporturilor a declarat?* 
că greșelile de arbitraj fac cam
pionatul mai incitant? Este ade
vărat că în Turcia jucătorii pri
mesc prime din partea altor e- 
chipe. Acest sistem aduce cu si
ne un joc dur iar duritatea vine 
prin doping", a declarat tehni
cianul Lucescu.
Blaturi?

Antrenorul român crede pă 
fostul președinte al clubului Be- 
șiktaș, Serdar Bilgili, ar trdKii 
să facă câteva precizări în Mă
tură cu portarul Oscar Cordoua, 
suspectat că ar fi primit bani psn- 
tru a pierde un meci. „Bilgfi a 
fost anunțat de poliție că O«fer 
Cordoba a discutat cil un anume 
Aii. Eu am vorbit imediat cu Cor
doba, care a negat totul, dar la me
ciul următor a făcut greșeli in
credibile”, a precizat antrenorul.

Lucescu a antrenat formația 
Beșiktaș în perioada 2002-2004, el 
câștigând titlul în primul sezon 
la această echipă. Tehnicianul 
român a mai antrenat în Turcia 
echipa Galatasaray (2000-2002), 
alături de care a câștigat Super- 
cupa Europei, în 2000 și campio
natul Turciei, în 2002.

ftallMi [solde 
Kostner se 
antrenează gentesm 
cursa de coborâre4"5

Peninsula Scan- 
dinaviei.(D.N.)

(Foto: EPA)

Rezultatele de miercuri noaptea
Boston - Golden State _____ 84 -83

Toronto - Sacramento________96 - 93

Charlotte - Minnesota_________________ 102 - 84

Orlando - Seattle___________ /______ _____ 105 -87

Cleveland - Atlanta____________________101 - 85

Miami - New Vork_ ___ ______ 102 - 94

Milwaukee - New Jersey______________ 97 - 74

New Orleans - Chicago____________________89 - 95
Dallas - L.A. Lakers _____ ■■■ life • 104

Houston - Phoenix________ 98 - 108

Utah - Philadelphia _____ 99 - 106

L.A. Clippers ■ Portland 102 - 98

Luptă pentru baton

Cel mai iubit
Madrid (MF) - Cotidia

nul spaniol As susține că 
Gheorghe Craioveanu este 
cel mai iubit fotbalist de la 
formația Getafe, din cam
pionatul Spaniei.

Aș menționează că, la 
antrenamentul de miercuri 
al echipei, la care au putut 
asista și suporteri, Gheor
ghe Craioveanu a fost cel 
mai aplaudat, el fiind și 
fotbalistul căruia i s-au ce
rut cele mai multe autogra
fe. „Așa cum ne-am obișnu
it deja, cel mai aclamat a 
fost Craioveanu, el fiind și 
fotbalistul care a dat cele 
mai multe autografe”, no
tează As.

Solicită amânarea
Valencia (MF) - Clubul Valen

cia a solicitat să dispute prima 
manșă a partidei cu Steaua, din 
16-imile Cupei UEFA, pe 16 fe
bruarie, pe stadionul Mestalla. 
informează cotidianul Levante.

Valencia dorește să joace, mier
curi, 16 februarie, cu Steaua și 
intenționează să solicite ca me

Pavel în semifinale la dublu
Doha (D.N.) - Perechea Andrei 

Pavel/Mihail Iujni (România/ 
Rusia) s-a calificat în semifina
lele turneului de la Doha, dotat 
cu premii în valoare totală de un 
milion de dolari. Pavel și Iujni 
au învins, în sferturile de finală, 
cu scorul de 7 - 6 (7/2), 6 - 4, 
cuplul Gaston Gaudio/Feliciano

Alexandru Boc are multe frustrări
Vicepreședintele LPF atacă virulent generația de aur

București (MF) - Vicepre
ședintele LPF, Alexandru 
Boc, a declarat că ascen
siunea Diviziei A în 
clasamentul Federației 
Internaționale de Istorie și 
Statistică a Fotbalului 
(IFFHS) „este o palmă dată 
celor din «generația de aur»”

„Din câte știu, cei care ne 
contestă au îmbrăcat haina de 
antrenor și mi se pare că au fost 
dați afară cam de peste tot pe 
unde au fost. Probabil că și lor 
o să le vină rândul să îmbrace 
haina de conducător și atunci să 
vedem dacă aici au mai mari 
șanse decât am avut noi”, a spus 
Boc. Foștii internaționali Florin 

ciul cu Deportivo La Coruna, din 
etapa a XXIII-a a campionatului 
Spaniei, să se joace pe 12 februa
rie. Potrivit publicației Levante, 
UEFA urmează să ia o decizie în 
acest sens. Prima manșă a șai- 
sprezecimilor de finală ale Cupei 
UEFA este programată pe 16 sau 
17 februarie 2005, returul ur
mând să aibă loc la București pe 
24 februarie.

Lopez (Argentina/Spania) și va 
juca în faza următoare a com
petiției cu perechea rusă Igor 
Andreev/Nikolai Davidenko, care 
a trecut, cu scorul de 6 - 3, 6 - 0, 
de cuplul ceh Cyril Suk/Pavel 
Vizner, cap de serie numărul 
unu. în proba de simplu Pavel 
a ieșit din primul tur.

Răducioiu, Florin Prunea, Ion 
Vlădoiu, Ionuț Lupescu l-au cri
ticat pe președintele FRF căruia 
i-au reproșat în mai multe rân- 
W................................ .•...... .........

Din câte știu, cei care ne contești 
au îmbrăcat haina de antrenor și mi 
se pare că au fost dați afară cam de 

peste tot pe unde au fost.

Alexandru Boc

........................... W 
duri că ește vinovat de ratarea 
mai multor calificări, dar și hia
turile din fotbalul românesc.

Alexandru Boc este de părere 
că saltul de 12 locuri în ierarhia 
IFFHS arată că fotbalul româ

nesc progresează. „Astă înseam
nă că suntem în creștere, chiar 
dacă în fiecare an cei mai valo
roși jucători se transferă în stră
inătate”, a subliniat vicepreșe
dintele LPF și al Comisiei de 
Disciplină mixte LPF-FRF.

România ocupă locul 29, la 
egalitate cu Israel, în topul celor 
mai puternice 73 de campionate 
din lume în anul 2004, cu 388,5 
puncte, într-un clasament dat 
publicității de IFFHS, cu 12 fâță 
de anul 2003. Alexandru Boc 
consideră că jucătorii pleacă din 
cauza politicii promovate de ma
joritatea cluburilor, care, în țna- 
rea majoritate, trăiesc din vân
zarea de jucători.

ajansspor.com
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Slujba de Bobotează la Biserica din Boșorod. Primii enoriași Ieșind din sfântul lăcaș. Foto: Sanda Bocaniciu

Două femei se grăbesc cu apa la sfințit.

Obiceiuri de „
în fiecare an, sfințirea apei se face ca acum sute de ani

Prapurii - însemne religioase, au fost udați.

Mihaela TăMAȘ
E-MAIL: mihaela.tamaS@informmedla.ro

Boșorod - An de an, 
ulițele satului Boșorod 
răsună de cântece 
bisericești. Sătenii, după 
slujbă, pleacă cu gălețile cu 
apă la râul din apropiere, 
unde preotul sfințește apa și 
grânele.

După ce apa este sfințită, 
pleacă fiecare spre casele lor și, 
odată ajunși, copiii stropesc cu 
această apă toți pomii din 
grădină, pentru ca aceștia să 
rodească.

Dis-de-dimineață, gospodine
le pregătesc și împodobesc gă
lețile în care preotul va 
sfinți apa și pleacă

spre biserica din sat. Odată cu 
teminarea slujbei, fiecare își ia

w
Acest obicei se 
păstrează, în co
muna Boșorod* 
din străbuni. în 
Secare an există 
acest obicei de 
bobotează, zi în
care Secare sătean vine la bis-
erică, cu apă și grâne, pentru a
6 sSnfite

bați care duc „prapurii” pleacă 
la râul din sat. Până să ajungă 
la râu, femeile și bărbații din 
corul bisericii cântă. Cei care nu 
ajung la timp la biserică aș
teaptă preotul pe la porți și se 
alătură grupului, în drumul spre 
râu.

Odată ajunși aici, cei doi 
bărbați care duc „prapurii” 
merg lângă râu și-i introduc de 
trei ori în apă. Și aici se mai

Mariana Marian

............................W 
găleata sau recipi
entul cu apă și

„în frunte” cu 
preotul și 

doi băr-

face o slujbă de sfințire a apei. 
După terminarea acesteia, fie
care sătean pleacă spre casă. 
Copiii iau în această zi crenguțe 
de măr sau corcoduș pe care le 
pun în această apă sfințită, iar 
în câteva zile aceste crenguțe 
vor înflori. Merg și prin grădini 
și stropesc pomii fructiferi pen
tru ca aceștia Să înflorească și 
să rodească.

Așteptând alaiul în portița ca
sei.

Particlpanțli au pornit către râul satului. Preotul Aurel Brujan în mijlocul tinerilor șl bătrânilor. Vase cu apă pentru sfințit.

Apa și bucatele au fost aduse pentru sfințire. Copiii i-au însoțit pe părinți șl bunici. Obicei local al Boșorodului: Sfințirea apel pe malul râului.

mailto:mihaela.tamaS@informmedla.ro
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Bluză

MKIB - SPĂLĂTORIE

50000 lei
Cămașă 40000 lei
Costum adu Iți 132000- 18OO0O lei
Costum copil 90000 lei
Fustă 39000 - 90000 lei
Halat 60000 lei
Palton 113000-130000 lei
Pantaloni 42000 - 80000 lei
Pardesiu 150000 lei
Pulover “^70000 lei
Rochie 9O&6o lei
Sacou 60000-90000 lei
Salopetă de lucru 9O000 lei
Scurte 90000-190000 lei

Lenjeria de pat este călcată cu ajutorul unul dispozitiv special denumit calandru. (Foto: Traian Mânu)

Soluții moderne la îndeletniciri vechi
Persoanele ocupate sunt de obicei clienți fideli ai curățătoriilor și spălătoriilor

Haine de blană curățate chimic.

Rochie de seară ___________ 140000 lei |
Rochie de mireasă 320000 lei
Lenjerie corp , 15000 lei
Tricou 25000 lei
Pijama ■»- 50000 lei
Vestă 40000 lei
Eșarfă 20000 lei
Cravată 15000 lei
Fular 20000 lei
Mănuși de piele 40000 lei
Căciulă de blană 60000 - 114000 lei
Cojoace blană 170o0O- 4570075 lei
Scurtă piele/blană 190000 lei

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

Deva - Devenii apelează 
cel mai mult la serviciile de 
curățătorie și spălătorie 
chimică în perioada 
sărbătorilor.

„Cu două-trei luni înainte de 
sărbători se înregistrează cel 
mai mare aflux de clienți, pen
tru că toată lumea face curățenie 

Prosoape ....  15000-20000 lei f

Cearceaf 30000 lei I
Cuvertură pat
Păți de masă

120000-210007Tlei ;
“WOW)000~ lei 1

Față de pernă 20000 lei i
Față de plapumă 60000 lei ,
Pătură 100000-200000 lei |
Plapumă 19OOOO-21OO0O lei |

Lenjeria este păstrată în folii de plastic.

generală în casă. Păturile, cu
verturile, draperiile din catifea 
ori mătase, stofele și mai ales 
hainele din blană se pretează 
foarte bine la curățarea chimică. 
Soluția universal folosită - per- 
cloretilena- este o soluție 
preparată pe bază de sare și pro
dusă în țară”, precizează Dorina 
Bogdan, responsabilul curățăto
riei chimice din apropierea 
Pieței Agroalimentare din mu
nicipiul Deva.

Serviciile de spălătorie sunt 
solicitate în mod constant, atât 
de către firme, cât și de per
soanele fizice. Pentru aceste ser
vicii este recomandabil ca greu
tatea rufelor murdare să 
depășească cinci kilograme.

Tarifele practicate în aceste 
cazuri sunt de 45000 de lei/kg 
pentru firme și de 50000 lei/kg 
pentru populație. „Avem soli
citări pentru spălarea lenjeriei 
de pat, a prosoapelor și fețelor

Despăgubiri pentru clienți
Deva (C.P.) - Clienții bene

ficiază de despăgubiri dacă 
articolele de îmbrăcăminte 
sau lenjerie se deteriorează 
din vina curățătoriilor și 
spălătoriilor chimice.

Valoarea despăgubirilor este 
egală cu prețul produsului nou 
mai puțin gradul de uzură. Aces
ta poate fi cuprins între 30% - 
pentru hainele aproape noi - și 
50% și se înscrie pe bonul ce se 
întocmește la predarea hainelor 
ori lenjeriei. Articolele de îm
brăcăminte din blană sau piele, 
spre exemplu, se iau pe răspun
derea clienților. Pentru cele na
turale curățarea chimică face 
minuni, pe când pentru imitații, 
rezultatele sunt dezastruoase, 

de masă. Spălăm și lenjerie d< 
corp, dar acest serviciu este st | 
licitat deocamdată doar de 
cetățenii străini care domiciliază 
în Deva”, spune Eugenia Bog
dan, șef unitate în cadrul Clean
ing Expres Service. Pin 
discuțiile purtate cu cei în dome
niu am aflat că în momentul de 
față s-a renunțat la prestarea 
serviciilor de curățare a 
covoarelor și carpetelor deoarece 
erau nerentabile.

spun cei care lucrează în dome
niu. Probleme apar și din vina 
producătorilor, deoarece indi
cațiile de pe etichete, adesea, nu 
sunt conforme cu realitatea. Ex
periența angajaților curățător^ 
ilor chimice este, în aces; 
cazuri, cea care salvează hainele 
de la distrugere. Și pentru ca 
gradul de siguranță să fie mai 
mare uneori se testează modul 
în care se comportă materialul 
înainte de a se trece la curățarea 
chimică în întregime a 
îmbrăcămintei. Pe de altă parte, 
dacă se constată daune produse 
ca urmare a unor vicii ascunse 
din procesul de fabricație (mo
dificarea dimensiunii, ruperea 
cusăturilor), curățătoriile sunt 
absolvite de orice răspundere.

îmbrăcămintea este călcată manual. i Aecare haină este protejată în saci de plastic. Haine curate în așteptarea posesorilor.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Felicitări (67)

• Cu ocazia zilei de “Sf. loan" dorim fratelui 
nostru Clej loan din Câinel, nepoțelului Clej Călin 
Ionel, vărului loan Stoia multă fericire și 
sănătate. Familiile Clej Nicolae și Clej Gheorghe.
• Doamnei Rikz Monica multă sănătate, fericire 
si realizarea tuturor dorințelor cu ocazia Noului 
An și “Lamulți ani”. Ionică.
• MiM fericire și noroc pentru loan Tutunaru 
din Turnu Severin, alături de cei dragi. Familiile 
Popa Doru și Elena și Clej Gheorghe și Rodica.
• Pentru Popa loan din Hărțăgani ziua de Sf. 
loan, să aducă numai bucurie și sănătate alături 
de familia nou întemeiată. Familia Clej Gheo
rghe.
• Pentru unchiul nostru Gros Ionel din Deva 
multă sănătate și noroc. Familia Clej Gheorghe și 
Rodica.
• Un “La mulți ani" pentru finul nostru Ogna 
Viorel loan și multă baftă și noroc în cariera de 
viitor tătic. Nașii, familia Clej Gheorghe și Rodica.

Vând ap. 2 camere (03)

• apartament 2 camere decomandat, etaj 1, 
zona Gojdu, contorizat, geam termopan, reparti
toare, balcon închis, 790 milioane lei. Tel. 
0740/317313.
• apartament 2 camere, etaj 5/10, decomandat, 
zonă ultracentrală 60 mp, balcon 5 m, contor
izat, parchet, 24.000 euro. Tel. 0740/232043.

Vând ap. 3 camere (05)

• apartament 3 camere, boxă 80 mp, ultracen
tral, Kogălniceanu, termopan, centrală termică 
tapet, parchet stejar, etaj 4, acoperiș tablă. Nu 
necesită investiții. Preț 1,8 mid. lei, negociabil. 
Tel. 216180.
• apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 
1, modificat, zona Dacia, preț 700 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0254/224182,0723/499284.

Vând case, vile (13)

•casă 5 camere, recent refăcută, centrală, 
instalații noi, termopan, garaj, grădină, 
pretabilă și pentru birouri, suprafață 700 mp. 
Tel. 215487.
• casă hi Deva, sau schimb cu apartament 2 
camere, zonă centrală Tel. 0254/215795.

Vând case de vacanță (15)

~~ • casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere, decoman- 

- date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)

• garsonieră decomandată zonă bună etaj 
bun, amenajată 30 mp, preț500 milioane lei. Tel. 
0727/744923.
• garsonieră N. 80, etaj 4, Dacia, posibil cu plata 
în 2 rate. Tel. 0742/382210.
• garsonieră Dorobanți, etaj 1, decomandată 
gresie, faianță balcon închis, 595 milioane lei. 
Tel. 0722/693683.

Cumpăr garsoniere (20)

• cumpăr garsonieră în Deva, exclus Micro 15, 
ofer 350 milioane lei. Tel. 225678,0745/231153.

Vând terenuri (21)

• 1000 mp teren, zona Deva, 3 km, bun 
construcție cabană, casă facilități curent, gaz. 
Tel. 0726/158683.
• 1200 mp teren intravilan, grădină 20 x 60 mp 
în localitatea Totești-Hațeg, lângă școală 12.000 
lei/mp, negociabil. Tel. 212272.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp

1 teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești-Hațeg, lângă canton. Tel.

■ 212272.
• teren Intravilan în Simeria, zonă bună, cu 
facilități, bun pentru construcție locuințe, ferme, 
sere, ateliere, depozite, acces tir. Tel. 
0745/418932.
• teren, Intravilan, la sosea, Hunedoara, apă, 
gaz, curent, suprafață plană preț 5 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• vând hi Deva 2500 mp teren intravilan, capătul 
străzii Rosetti, facilități apă gaz, curent, preț 12 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254/222176.
•vând teren intravilan, în Șoimuș, pentru 
construcție casă, s 1200 mp, fs 12 m, facilități 
gaz, curent, la poartă. Tel. 220269, 
0746/029058.
• vând teren pentru construcție în Archia, 
utilități la poartă fs 16 m și loc de casă cu 
construcție. Tel. 0744/981538.

Vând spații comerciale (25)

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

Imobile chirii (29)

• caut garsonieră pentru închiriat zona Miorița 
sau Lido, etaj 1 sau 2, amenajată centrală 
termică mobilată ofer maxim 100 euro/lună. 
Exclus intermediari. Tel. 220223.
• închiriez spațiu comercial, maximum 50 mp, 
situat în zonă cu vad. Tel. 0722/258444.
• oier de închiriat apartament 2 camere deco
mandat, ultracentral, complet mobilat și utilat 
centrală proprie. Tel. 212580,215468.
• ofer de închiriat apartament 3 camere (o 
cameră ocupată), prefer femeie, Deva, lângă 
Sala Sporturilor, preț 30 euro/lună Deva, tel. 
226813, fără intermediari.
• ofer la chirie garaj în bloc, împăratul Traian 
(lângă ABC), preț convenabil. Tel. 0745/253413. 
218234.
• primesc In gazdă două eleve aproape de 
Liceul Pedagogic, intrări separate, începând cu 
10 ianuarie 2005. Tel. 216347.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, recarosată 1997, stare bună 
21 milioane lei, negociabil. Țel. 711063.
• vând Dada 1400 Break, af 1996,5 trepte, vișiniu 
metalizat, geamuri izolate, perfectă stare, preț 
68 milioane lei. Tel. 226092,0722/722112.
• vând Flat Uno 1.3 Diesel, 4 uși, af 1986, 
impecabil, 2100 euro, negociabil. Tei. 
0723/455092.

Auto străine (37)

• vând Volvo 340, motor Renault, 1721 cmc, 
stare perfectă 2+1 uși, af 1987,71 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/794788,225587.

Camioane, remorci (39)

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

Piese, accesorii (42)

• vând carouri* Mercedes Cobra. Tel. 
0721/068160.
• vând halon complet Ford Fiesta, pompă frână 
rezervor benzină mărit pentru Dacia 1310, set 
segmenți Dacia 1310, cablu ambreaj, cablu 
ambreaj pentru Opel Kadet și Volkswagen. Tel. 
260570.
• vând redresor pentru încărcare acumulator, 
bocanci de schi, căptușiți Interior, nr. 42, haină 
piele neagră lungă bărbătească mărimea 52, 
prețuri negociabile. Tel. 0254/213053.

Mobilier și interioare (47)

• vând pat copil, preț 800.000 lei. Tel. 217689.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând vldto recorder și amplificator Yamaha, 
preț convenabil. Tel. 0745/253413. ’18234.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând Pentium II, 400 MHz, 128 MB RAM, HDD 
10 GB, monitor color, tastatură, 4 milioane lei. 
Tel. 0722/258444.
• vând xerox Sharp SF 20222,5 milioane lei. Tel. 
0745/356077,231800.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând o pereche bocanci (clăpari) pentru 
schiuri, din piele (Grifin-Vioton), nr. 42 și un sac 
de dormit pentru excursii, preț mic. Tel. 216347.
■ vând redresor pentru încărcare acumulator, 
bocanci schi, căptușiți interior, nr. 42, bărbătești, 
culoare maro, haina de piele neagră lungă 
bărbătească mărimea 52, negociabil. Tel. 
213053.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 scroafe gestante. Hărâu, nr. 149, tel. 
0721/168595.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.

Altele (61)

• cumpăr „Capitalul” de Marx și „Omagiul lui 
Ceaușescu”. Tel. 0254/211271.
• vând 3 mașini găurit rotopercutante, fabricate 
în Germania, 2 aparate fotografiat cu casetă 
înregistrare-redare, Germania, butelie aragaz, 
birou 1.50 x 0.80, nou, din furnir maron. Tel. 
260570.
• vând 7 butuci de cireș L 0.80 m, D 20-35 cm și o 
bucată cireș L 2.0 m, D 35-40 cm, preț negociabil. 
Tel. 216347.
• vând apaiat cu ultrasunete pentru dresaj câini 
sau pentru apărare împotriva câinilor 
vagabonzi. Tel. 0745/260135.
• vând bazin inox 250 litri, motor monofazic 
mare, pentru pompă apă, preț negociabil. Tel. 
216753.
• vând ceas de damă Doxa, 150 euro și ceas 
mână Longines 250 euro, ambele cu aur electro- 
placate, perfectă funcționare, negociabil. Tel. 
212272.
• vând ceas din aur marca Illinois, vechime 
peste 100 ani, perfectă funcționare, 800 euro, 
negociabil. Tel. 212272.
• vând geamantan mare cu roți și lănțișor aur 
alb cu cruciuliță cu briliante, prețuri negociabile. 
Tel. ’25678.0745/231153.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lădar Gheorghe. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Macovschi Liviu Dorel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele I 
Mursa Cristina. Se declară nul.

SC REZKOMAR FOREST SRL 

Vața de Jos, Aleea Crișului, 
nr.4, angajează SECRETARA cu 

cunoștințe de limba engleză, 
calculator și studii superioare.

Relații la telefoanele 

0254/681.101 sau0254/681.611.

NEUTEX
In vederea construirii unei fabrici de țesături în HUNEDOARA, 

caută personal de conducere în următoarele condiții: 
-vârsta maximă 38 ani;

- absolvenți ai Facultății de textile, secția țesătorie;

- disponibilitatea de a lucra In Hunedoara, după o specializare în Germania de 

4-6 luni, începând cu 2005;

• experiența în domeniu și cunoașterea limbii germane sau engleze pot 
constitui avantaje.

Vă rugăm trimiteți CV la fax 0254-744140, urmând a fi contactați.

Comemorări (75)

Cu aceeași durere în suflet aduc o rugăciune Ia mormântul 
soțului meu drag

IONEL NEGOESCU
la împlinirea a 4 ani de la deces. Comemorarea va avea loc 
sâmbătă 8 ianuarie, ora 10, la Biserica Adormirea Maicii 
Domnului, Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cu aceeași tristețe amintim celor 
care au cunoscut-o pe cea care a 
fost un suflet mare și deosebit

MARTIN MARIA
că în data de 10 ianuarie 2005 se 
împlinește un an de la trecerea în 
eternitate. Parastasul va avea loc 
la Biserica din satul Boholt, 
duminică 9 ianuarie 2005, ora 
11.30. Nu te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace.

i

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Thai Elisaveta. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• firmă de construcții execută acoperișuri 
(case, blocuri), tot felul de lucrări interioare, 
exterioare, la prețuri rezonabile. Tel. 
0723/620959.

• Nu ești mulțumit de salariul tău! După 
orele de program ți-ai putea suplimenta 
venitul. O companie multinațională 
cunoscută în România de 11 ani, oferă posi
bilitatea unor câștiguri suplimentare. 
Trebuie doar să suni la 0722/676066.

Se împlinesc 30 de ani de când a murit
DANY - DANIȚA LEAHU

Veșnic nemângâiați,
Uie și Diego Leahu.

A trecut un an de la dureroasa despărțire de al nostru
GHIȚĂ - RUSU GHEORGHE

Comemorarea va avea loc la Biserica Ortodoxă din 
Brănișca, duminică 9 ianuarie 2005, ora 11.

Familia.

S-a împlinit un an de lacrimi și 
tristețe, iar sufletele noastre au 
rămas aceleași, întunecate ca și 
negura serii, când te-ai despărțit 
pentru totdeauna de familia 
noastră, la numai 24 ani. Soția 
Adriana, socrii Ionel și Niculina și 
cumnatul Sorin nu vor uita 
niciodată sufletul tău drag și 
blând, dragul nostru soț, ginere și 
cumnat

IOAN MARIAN MAIER
din satul Boz. Dacă sufletul lui Doamne/Prea devreme 
Tu l-ai vrut/ Mângâie-1 Tu, Doamne Sfinte/Pe cel care 1- 
am pierdut. Parastasul de pomenire va avea loc vineri 7 
ianuarie 2005, la Biserica Ortodoxă din satul Hărțăgani. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• efectuez transport marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
• efectuez transport marfă, local și interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.
• meditez matematică orice nivel. Lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0788/250112.
•ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.
• posesor autoturism, execut prestări servicii 
contra cost, eventual angajare în comodat.- 
Informații tel. 218174 după ora 17.

. • Cabinet Revttal tratează diverse afecțiuni 
prin reflexoterapie și masaj, organizează și 
cursuri atestate de Ministerul Muncii. Tel. 
232387.

■ angajez femeie pentru menaj ușor. 
Posibil carte de muncă. Informații între 
orele 8-17, latei. 0722/307874.

Oferte locuri de muncă (74)

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

I

t Soțul Dorinei Ioan Moldovan și copiii Elena Ioana și 
Lavinia Maria, părinții Ioana și Nicolae Miheț, 
fratele și cumnata Darius și Monica Miheț anunță cu 

durere în suflet trecerea în eternitate a celei care a fost 
soție, mamă scumpă și dragă, fiică și soră

MOLDOVAN LUMINIȚA MAGDALENA
în vârstă de 36 ani. înmormântarea va avea loc sâmbătă 8 
ianuarie, ora 13, la Cimitirul Ortodox din str. M. Eminescu 
Deva (lângă Casa Mortuară). Nu te vom uita niciodată.

• Societate comercială angajează șofer cu 
experiență în transportul forestier, zona 
Hunedoara Tel. 711510,0744/692095.

• Angajăm persoană cu studii superioare 
pentru activitate birou. Relații la tel. 232387.

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

CTtr'T.
PUBLICITATE

"cmr&rcTO’L,

• societate comercială angajează eco
nomist evidență contabilă, contabil 
evidență primară, vânzătoare, șoferi 
distribuitori cat B, C, E, experiență 
minimum 2 ani, muncitori necalfficațl. 
CV-urile se trimit prin fax 0254/219300, 
până la 20.012005, in vederea 
examinării.

• Uniunea Județeană CNSLR Frăția orga
nizează concurs pentru ocuparea 
postului de secretar - asistent Cerințe: 
studii medii, cunoștințe operare calcu
lator Word, Excel, cunoștințe evidență 
contabilă primară, limba engleză 
constituie avantaj. CV-urlle se vor 
trimite la sediul din Deva, str. 
Kogălniceanu, nr. 4, camera 9, parter, 
până la 124)1.2005.

• societate comercială angajează mun
citor pentru producție mobilier din PAL 
melamlnat. Tel. 0740/130795.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

t Colectivul Oficiului Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara este alături de doamna 
director Vălean Viorica în greaua încercare prici

nuită de decesul tatălui
CODREAN IOSIF

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Colectivul ORC Hunedoara.

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

• chioșcul de ziare de lAnga 
Comtim;
• chioșcul de ziare din atajia 
de autobuz Orizont Micro ÎS;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lAngă 
Alimentara Dacia.
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

CUVÂfO Anunțurile se preiau zilnic, între erele 8 șl 14 la sediul redacției ți se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conți*’ 
anunțurilor de mică publicitate. • EPA) I



r vineri, 7 ianuarie 2005

0 Șapte premii. Filmul regizorului Mar
tin Scorsesse, „The Aviator", a primit 
șapte premii „Sierra” luni, la a opta edi
ție a Las Vegas Film Critics Society.

Scorsese șl DiCaprio, decorați

0 Constrânsă de mamă. Actrița Keira 
Knightley a spus că a fost forțată de 
mama ei să își pună un inel în buric 
pe vremea când era la școală, pentru 
a câștiga astfel popularitate.

Oferă bani și motociclete
Stockholm (MF) - Un suedez bogat a 

decis să-și împartă o mică parte din 
averea făcută pe Internet cu victimele 
valurilor seismice din Insula Phuket, dis
tribuind bancnote și motociclete celor 
care îi ies în cale.

„Am vrut să donez 100.000 de coroane 
Crucii Roșii, însă nu am reușit să iau 
legătura cu ei. Mi-am pierdut răbdarea 
și am decis să acționez”, a explicat Johan 
Stael von Holstein (41 ani), fondator al 
unei firme de consultanță în web design, 
Icon MediaLab. „Poate că nu distribui în 
mod egal, dar elimin birocrația”, a de
clarat el ziarului Expressen. Omul de 
afaceri ajută sinistrații la întâmplare, fără 
să țină seama de naționalitate.

Distruse Potrivit unei campanii gu
vernamentale, membri ai Ministerului E- 
ducației din Argentina au-colectat In jur 
de 15.000 de jucării cu tematică militară 
pentru a fi distruse, încercând să încura
jeze copiii să se îndrepte spre alt gen de 
jucării. (Fvto: EPA)
_  --------- —„ ,..„--------  -------

Paris (MF) - Regizorul 
american Martin Scorsese a 
primit miercuri seară la 
Paris insigna de ofițer al Or
dinului Național al Legiunii 
de Onoare, iar actorul 
Leonardo DiCaprio pe aceea 
de cavaler al Ordinului 
Artelor și Literelor.

Ceremonia, prezidată de mi
nistrul francez al Culturii Re-

OlCaprlo și Scorsese. (Foto: epa>

Au fost audiați ca martori
Paris (MF) - Actrița Cathe

rine Deneuve a fost audiată 
miercuri ca martor în cadrul 
unei anchete privind fali
mentul postului Khalifa TV, 
fondat de omul de afaceri al- 
gerian Abdelmumen Rafik 
Khalifa, iar Gerard Depar
dieu ar putea fi audiat joi 
sau vineri, transmite AFP, 
citând surse din poliție.

Catherine Deneuve a fost au
diată timp de patru ore și jumă
tate, iar alte personalități fran
ceze, printre care Gerard Depar
dieu, ar putea fi audiate în ace
lași dosar joi sau vineri.

Polițiștii de la brigada finan
ciară anchetează presupuse frau
de în interiorul grupului alge- 
rian Khalifa, care a intrat în

Microsoft în divertisment
Washington (MF) - Bill Gațes^,fonda

torul și președintele Microsoft; a dezvăluit 
miercuri că a încheiat o serie de acorduri 
care ar trebui să-i permită să cucerească 
piața divertismentului și a comunicațiilor 
digitale. Pe lângă două acorduri cu MTV 
și Tivo, ale cărui DVR-uri (Digital Video 
Recorder) au revoluționat modflil de a 
înregistra emisiuni TV în SUA, "Gates a 
anunțat apropierea de operatorul de tele
fonie Bellsouth și a făcut aluzie, intr-un 
interviu cu Wall Street Journal, la o 
alianță cu grupul japonez Sony.

Microsoft intenționează să ofere muzi
că și programe de televiziune pe o gamă 
largă de suporturi, de la telefon, televizor, 
calculator de buzunar, mp3 player porta
bil sau consolă de jocuri.

Trauma copiilor care au supraviețuit
Psihologii avertizează: tsunami reprezintă o catastrofă și în materie de sănătate mintală

Tokyo (MF) - Valurile seis
mice care au devastat, a 
doua zi de Crăciun, regiuni 
de coastă din Oceanul Indian 
reprezintă un risc și în ma
terie de sănătate mintală, 
mii de persoane trăind de-a- 
cum înainte cu obsesia unui 
perete de apă care se revar
să asupra lor.

Potrivit psihologilor, supra
viețuitorii suferă adesea de re
venirea bruscă a unor frânturi 
de imagini foarte violente, așa- 
numitele falshbacks, iar simpla 
percepere a zgomotului unui val 
sau al unei sirene de urgență îi 
poate face să retrăiască dezas
trul.

Mohamad Fikri Rahim (lî 
ani) se afla în insula malaysiană 
Penang când a fost înghițit de 
un val „negru de noroi, mare cât 
un cocotier”, povestește mama 
sa, Rahibah Osman. De atunci,

Spielberg donează 1,5 milioane dolari victimelor

Gelozia lui Cameron Diaz
New york (MF) - Actrița americană 

Cameron Diaz a aruncat cu gheață in
tr-un fotomodel despre care a auzit că a 
flirtat cu iubitul ei, Justin Timberlake.

Diaz lua masa împreună cu Justin în- 
tr-un restaurant din Manhattan, când se 
pare că a zărit-o pe Deanna Miller. Ma
nechinul în vârstă de 20 ani, care prezintă 
V ie intimă, ar fi flirtat cu Timberlake 

I______iul unei ședințe foto din Bahamas.
îmbrăcăm.--------------------------------------------------

Hollywood (MF) - Regizo
rul Steven Spielberg va dona 
suma de 1,5 milioane dolari 
pentru a ajuta victimele ca
tastrofelor din Asia, îndem
nând totodată și alte celebri
tăți să facă același lucru.

Donația lui va fi împărțită or
ganizațiilor caritabile Save the 
Children, Care și Oxfam, care 
acționează în zonele afectate de 

naud Donnedieu de Vabres, pre
cede lansarea în Franța a celui 
mai recent film al lui Scorsese, 
„The Aviator”, cu Leonardo Di
Caprio în rolul principal, un 
film despre viața excentricului 
miliardar american Howard 
Hughes.

„Opera dumneavoastră (...) 
demonstrează în ce măsură fii 
mul este o artă, un antidestin, 
cum spunea Malraux”, i-a decla
rat ministrul francez regizorului 
Martin Scorsese.

Scorsese (62 ani) și-a cerut 
scuze că nu se poate adresa asis
tenței în limba franceză și a ți
nut să aducă un omagiu filmu
lui francez, care a fost pentru el 
o sursă de inspirație.

înmânându-i lui Di Caprio 
decorația, ministrul Donnedieu 
de Vabres l-a numit „imul din
tre cei mai talentați actori din 
generația sa”.

„Am avut adesea plăcerea să 
lucrez la Paris în cariera mea 
și am păstrat o amintire foarte 
puternică (...) a pasiunii france
zilor pentru cultură”, a afirmat 
actorul în vârstă de 30 de ani.

procedură de lichidare juridică. 
O anchetă pentru abuzuri și 
spălare de bani vizând anumite 
societăți ale grupului care acti
vau în Franța a fost deschisă la 
sfârșitul anului 2003.

întrebările puse actriței Ca
therine Deneuve au vizat o pe
trecere a Khalifa TV dată la 
Cannes, în 2002, la care au mai 
participat și Gerard Depardieu, 
Sting și Naomi Campbell. Lui 
Deneuve i s-au cerut explicații 
pentru suma de 50.000 de euro 
pe care a primit-o pentru a par
ticipa la acea petrecere.

Khalifa TV, care se voia o 
punte între cele două coaste ale 
Mediteranei, nu a supraviețuit 
decât șase luni, prăbușindu-se 
odată cu restul imperiului omu
lui de afaceri.

Vor trăi cu amintirea cataclismului pentru tot restul vieții. (Foto: erai

copilul plânge și strigă în somn 
„Nu, nu”.

Primele simptome de stres 
mintal cauzat de traumă sunt 
șocul, moleșeala și un sentiment 
de pierdere a contactului cu re
alitatea, care poate dura câteva 

valurile seismice. Purtătorul de 
cuvânt al regizorului a precizat 
că de data aceasta Spielberg 
și-a făcut publică acțiunea pen
tru a încuraja și alte personali
tăți să facă același lucru.

Actrița Sandra Bullock a do
nat deja un milion dolari, iar 
Leonardo DiCaprio a oferit, la 
rândul său, „o sumă considera
bilă” UNICEF. Cântărețul Willie 
Nelson este capul de afiș al con

zile, explică psihiatrul malay- 
sian Lim Chee Min. Apoi, ur
mează teama și anxietatea, o ne
liniște constantă, crize de angoa
să și coșmaruri despre moarte și 
agonie. Aceste tulburări pot fi 
declanșate de orice amănunt 

certului de caritate care se va 
desfășura, duminică, la Austin 
Music Hall în Texas.

încasările vor fi donate orga
nizațiilor caritabile americane 
Crucea Roșie, UNICEF și Doc
tors Without Borders.

Vedeta americană Jay Leno 
vrea să-și vândă la licitație mo
tocicleta Harley Davidson, după 
ce mai multe celebrități vor da 
câte un autograf pe aceasta. 

care reînvie amintirea valurilor 
uriașe: zgomotul de apă sau sim
plul fapt de a se afla în apropie
rea unei plaje sau într-un mediu 
violent.

Instituțiile școlare din țările 
europene vor fi confruntate, în 
aceste săptămâni, cu o veritabilă 
problemă de gestionare a unei 
crize psihologice în rândul copii
lor traumatizați de catastrofa 
din Asia. Activitatea pedagogică 
și de reconfortare psihologică se 
anunță de lungă durată.

Organizația neguvernamen
tală Save the Children a orga
nizat seminarii de instruire pen
tru profesori și educatori. Mai 
multe instituții școlare au creat 
structuri de susținere psihologi
că pentru elevi, dar și pentru 
profesori, în timp ce linii telefo
nice speciale le permit părinților 
să discute cu psihologii despre 
consecințele catastrofei din Asiâ 
asupra copiilor lor. ș

Domonstrațio pom
pieri și-au demonstrat joi în
demânarea balansându-se pe 
scări din bambus la parata s 
nuală de la Tokyo. (Foto: etn
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