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Vremea va fi geroasă, cerul va fi mai Dincolo de civilizație: țiganiada!
Distrugerea fostului stadion „Mecanica” din Orăștie e la un pas n finalizare
Daniel I. Iancu
E-MAIL- daniel.iancu@informmedla.ro

Orăștie - Au trecut 
aproape doi ani de când fos
ta bază sportivă de pe 
„Mecanica” a fost transfor
mată în locuințe sociale pen
tru rromi. Edilii au tot 
promis găsirea unor soluții, 
dar lucrurile sunt departe de 
a fi rezolvate.

în vara anului 2003, mai 
multe familii de rromi ce și-au 

incendiat casa în care locuiau, 
aparținând primăriei orăștiene, 
au fost mutate la început în cor
turi la marginea orașului. După 
câteva luni, țiganilor 1 s-a pus 
la dispoziție, provizoriu (!), pei 
tru a nu îngheța, vestiarele sta
dionului „Mecanica”, pe atunci 
într-o stare acceptabilă de 
funcționare.

Deși în presă au tot apărut 
semnale potrivit cărora fosta 
bază sportivă este distrusă pe zi 
ce trece măsurile luate de edili 

au fost ca și inexistentă, La ora 
actuală, pe „Mecanica” își fac 
veacul aproximativ 20 de familii 
de rromi, deci peste a siltă de 
persoane - nimeni nu știe exact 
pentru că nu există nici o evi
dență clară. în unele „locuințe” 
plouă, pentru că acoperișul e 
distrus de cât s-a furat.

Poate că nici asta nu e o pro
blemă, d * țiganii consideră că 
cel mai propice loc pentru a-și 
face nevoile e tocmai acoperișul, 
pe care îl folosesc cu încredere.

Iar „apa" li se scurge înăuntru. 
Asta ca să im mai minem hi so
coteai mizeria din jurul așa nu- 
Mțefe® locuințe.

Edilii orăștieni ar ot promis 
că vor găsi fonduri pentru con
struirea uimi locuințe pentru 
rromi. Din păcate, Lucrurile con
tinuă fără a fi luată nici o 
măsură. Nu e vina primăriei că 
țiganii au distrus totul in jurul 
lor, dai- situația a ajuns la limi
ta suportabilității. Iar ceva tre
buie făcut. Așteptăm soluții! /M

â Astăzi, la sediul Prefecturii Hunedoa
ra, va avea loc ceremonia de învestire în 
funcția de subprefect a lui Dan Pricăjan 
(PNL). El se va alătura prefectului Crist
ian Vladu (PD), fiind numit în acest post 
în cadrul ședinței de guvern ce a avut 

* loc la mijlocul săptămânii trecute. (D.l.)

0 Un bărbat a fost găsit mort pe strada 
8 Martie din Petrija, vineri dimineața. Nu 
se cunoaște identitatea acestuia, dar se 
pare că are vârsta de aproximativ 47-48 
ani și a decedat în urma unui infarct. Un 
echipai al poliției din localitate s-a deplasat 
la fața locului, pentru cercetări, iar cadavrul 
a fost transportat la morgă. (M.T.)

Tăriceanu este susținut de ardeleni
Premierul are mari șanse să ajungă președintele liberalilor
Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu@informmedia.ro

Cluj-Napoca - Liderii a 16 
filiale PNL din Transilvania 
au decis, la sfârșitul 
săptămânii trecute, 
susținerea candidaturii lui 
Călin Popescu Tăriceanu la 
președinția partidului, la 
Congresul ce se va desfășura 
în perioada 4-6 februarie.

într-o declarație dată la fina
lul unei reuniuni desfășurate la 
Cluj-Napoca și intitulată „2005 - 

șansa restructurării politice pe 
termen lung”, liberalii ardeleni 
precizează că susțin demersurile 
actualei conduct ri a PNL de ela
borare a unui nou statut al par
tidului, ce urmează a fi dezbătut 
la Congres.

„PNL are ca priorități politice 
în 2005 r ealizarea unei bune per- 
formanțe guvernamentale și res
pectarea angajamentelor elec
torale asumate în 2004. PNL poa
te co atribui de o manieră deci
sivă la restructurarea, bipolari- 

și cei ai filialei județului Hu
nedoara deoarece aceștia nu au 

zarea sistemului politic romă- putut fi contactați sau au refuzat 
nesc pe termen lung și consoli- să dea o scurtă declarație.

darea unui puternic partid de 
centru-dreapta”, se arată în de- t 
clarația citată de Mediafax. Lide
rii celor- 16 filiale PNL consideră 
că în prezent PNL se află în cel 
mai favorabil moment politic de 
după 1937. ajui ând „principalul 
partid de la guvernare”

Din păcate, nu știm dacă 
printre liderii dir Transilvania 
care îl susțin pe Tăriceanu la 
președinția partidului se numără

r Bfhmarul Bradului

Crlșdor (D J.) - în week 
end, primarul Bradului Sto- 
rin Cazacu, a first implicat îri- 
tr-un accident de circulație. 
Din cauza carosabilului aco
perit cu mâzgă, mașina con
dusă de Cazacu, o Dacie 1310, 
a derapat lateral, intrând în 
coliziune cu un Mercedes 
condus de italianul Delii Fig- 
orilli, administratorul unei 
societăți comerciale producă
toare de volane; din Bred. în 
urma impacttdui, a rezultat 
avarierea în proporție de 30 
la sută a autoturismelor.

mailto:daniel.iancu@informmedla.ro
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0 Marko Bala crede că 
maghiarii ar trebui repre-’ 
zentați în serviciile secrete. 
Președintele UDMR con
sideră obligatorie prezen
ța etnicilor unguri în ast

fel de structuri, deoarece aceasta ar con
tribui la o conviețuire echitabilă.(MF)

0 Ministrul de Externe Mihai-Răzvan Un- 
gureanu a avut, sâmbătă, o convorbire te
lefonică cu omologul său britanic, Jack 
Straw, în cursul căreia a fost invitat să efec
tueze o vizită oficială în Marea Britanie.(MF)

ROOM, ■ JUrwl tmaința poporului paiesunian. «noi anarun țu; a «uaponun uawinwa ua nmurnanva i ■țwMiauiiia.

Mahmud Abbas a depus jurământul
Israelul este dezamăgit de discursul noului lider al Autorității Palestiniene

Ramallah (MF) - Mahmud 
Abbas a depus Jurământul, 
sâmbătă, ca președinte al 

i« Palestiniene și a 
pledat pentru o pace nego
ciată cu Israelul, în condi
țiile în care au avut loc noi 
confruntări sângeroase în 
Fâșia Gaza.

Mahmud Abbas a depus jură
mântul cu mâna pe Coran, in 
fața Consiliului Legislativ Pales
tinian, la Ramallah, în Cisior
dania, la o săptămână de la câș
tigarea alegerilor prezidențiale 
palestiniene. în discursul său de 
învestire, Aboas a cerut israelie- 
rikr și palestinienilor „să non-

i .

Israelul s-a declarat „dezamă- 
viețuiască în pace”. ,,Suntem do- git" de declarațiile lui Mahmud 
uă {topoare destinate să convie- Abbas. Potrivit purtătorului de 

'■ -/ - o -tir •

Rușii au dejucat un atac 
similar celui de la fieslan

Moscova (MF) - Forțele ruse, care au in
tervenit violent împotriva unul grup de re
beli proc'eceni,. au;permis, dammic£-.e.v.i- 

area ,unui nou Beslan”, de această dată 
în Daghestan. Forțele speciale ruse au ani
hilat un grup format din cinci persoane, 
în apropiere de Mahacikala, capitala Da- 
ghestanului, republică rusă din Caucazul 
de Nord, la fel ca Cecenia și Osetia de 
Nord, unde a avut loc masacrul de la Be
slan, soldat cu 344 de morți. Confruntările 
cu rebelii bănuiți de pregătirea unei ope
rațiuni similare celei de la Beslan au durat 
mai multe ore, conform televiziunii NTV 
și au implicat artilerie grea. Liderul FSB 
în Daghestan, Nikolai Griaznov, a afirmat 
că asedierea locuinței în cară se refugia- 
seră rebelii, precum și un alt atac împo
triva unor rebeli din localitatea învecinată 
Kașpiisk s-au soldat cu moartea a patru 
militari ruși, dar și evitarea unei opera
țiuni teroriste majore.

Opoziția denunța „intoleranța politică’’
PSD apreciază acțiunile șefului statului ca fiind neconstituționale

Condoleezza Rice (d) splină politica Iul Bush

i

rrwl

București (MF) - PSD con
sideră că acțiunile președin
telui Traian Băăeccu și ale 
actualilor guvernanți, despre 
care susține că sunt „simpli 
executant! ai directivelor” 

ui statului, sunt pro- 
nedemocratice, anti

constituționale și contrare 
conduitei politice europene.

PSD apreciază, într-un comu
nicat remis ieri, că „intoleranța 
politică, disprețul față de opozi
ție într-o democrație care a în
cheiat negocierile de aderare cu 
Uniunea Europeană și se pregă
tește să semneze Tratatul de ade
rare la UE, pot genera instabi
litate politică, cu grave consecin
țe pentru obiectivele de politică 
internă și externă ale României, 
punând în discuție inclusiv cri
teriile politiee de aderare la 
UE”. Conform comunicatului, 
printre acțiunile și declarațiile 
incriminate se numără: „detur
narea” de către Băsescu, prin 
presiuni „aflate la limita șanta
jului politic" a Voinței populare 
exprimate la 28 noiembrie 2004, 
pentru determinarea unei majo
rități parlamentare și guverna
mentale convenabile acestuia; 
amestecul „nepermis” al șefului

Audiata de Senatul SUA
Washington (MF) - Condoleezza Rice, 

viitorul secretar de stat american, va tre
bui, începând de marți, să își folosească ta
lentul de diplomat pentru a-i convinge pe 
senatori în legătură cu noua politică exter
nă a administrației George W. Bush. Rice, 
în prezent consilier prezidențial pentru se
curitate națională, va fi audiate de senatori 
în legătură cu situația din Irak, prolifera
rea nucleară și răzbioM împotriva teroris 
mului, pentru a pruni avizul favorabil Îna
inte de a fi numită în fUnc0k de secretar 
de stat. Senatorii vor încerca sâ ideatifice. 
modificările politicii externe propuse de 
Rice, care până acum a susținut linia poli
tică a lui Bush, cea a ssm ai dure la ata
curile m - ffi» ri «sptemiKrte KBL.

Fără referendum
Leipzig (MF) - Partidul Social- 

Democrat (SPD) al cancelarului 
german, Gerhard Schroeder, a 
respins definitiv propunerea de 
adoptare a constituției europene 
prin referendum. Cele două ca
mere ale parlamentului, Bundes
tag (camera inferioară) și Bun
desrat (camera superioară), vor 
discuta textul „în mâi sau iu
nie”, a declarat președintele SPD, 
Franz Muentefering, în cursul 
unei reuniuni a conducerii par- 

Huiui, care a avut loc la Leip
zig. Constituita europeană poate 
fi -adoptată de Bundestag cu o 
majoritate de două treimi. Un 
text referitor Ia introducerea re- 

re^aum' ui In Legea funda
mentate germană „nu va fi îna
intat decât după aprobarea con
stituției europene” de către par
lament, a adăugat el.

țuim și să ne împărțim acest pă
mânt între noi. Să începem prin 
a aplica' foaia de parcurs și, în 
același timp, să începem să dis
cutăm chestiuni referitoare la 
statutul permanent, astfel încât 
să punem capăt, o dată pentru 
totdeauna, conflictului istoric 
dintre noi”, a declarat noul pre
ședinte al Autorității Palestinie
ne. Abbas a dedicat victoria sâ 
defunctului său predecesor, Yas
ser Arafat. Ulterior, el l-a recon
firmat pe Ahmad Qorei în frun
tea guvernului palestinian.

Violențele continuă

statului în viața partidelor poli
tice; amestecul președinteliti, 
contrar constituției, to activita
tea și competențele legislativului 
și dirijarea acțiunii parlamen
tare a actualilor guvernanți pen
tru revocarea, contrar constitu
ției, a președinților celor două 
camere ale parlamentului. PSD 
a cerut partenerilor internațio
nali ai României, inclusiv Parla
mentului European și parlamen
telor naționale din spațiul euro- 

cuvânt al guvernului israelian, 
Avi Pazner, „Mahmud Abbas nu 
a exprimat nici cea mai mică in
tenție de a se opune terorismu
lui”. El a reiterat temerea că, în 
acest context, „violențele vor 
continua”, adăugând că, fără o 
acțiupe fermă din partea lui Ab
bas împotriva grupărilor arma
te, „care îi subminează autori
tatea”, „dialogul cu Israelul nu 
poate fi reluat”. între timp, în 
Fâșia Gaza au avut loc noi con
fruntări între militanții palesti
nieni și armata israeliană. Șapte 
palestinieni au fost uciși de ti- 
ruri israeliene, la o zi după un 
atac palestinian soldat cu moar
tea a șase civili israelieni, la 
punctul de trecere de la Kami.

atlantic, să nu .accepte continua
rea unor astfel de acțiuni poli
tice „iresponsabile”.

Conform fostului partid de 
guvernământ, în prezent există 
în rândul partenerilor externi o 
atitudine reținută în ceda ce 
privește România. Partidul So
cial Democrat și-a reafirmat de
cizia det a iniția procedura de 
suspendare a lui Traian Băses
cu, dacă acesta „va continua pe 
actuala linie de conduită”. 

în reacție, Israelul a sistat con
tactele cu Autoritatea Palestinia
nă, a închis toate punctele de 
trecere a frontierei către Fâșia 
Gaza și a acordat armatei permi 
siunea de a relua operațiunile 
ofensive.
X Premierul israelian Arid Sha
ron a decis să suspende pregăti
rile pentru o eventuală reuniune 
cu Abbas. Atacul de la Kami a 
fost comis de Hamas și de gru
pări armate în legătură cu Fa
tah, mișcarea lui Mahmud Ab
bas. „încercăm să ajungem la un 
armistițiu reciproc pentru a pu
ne capăt acestui cerc vicios” al 
violenței, a subliniat Abbas, care 
s-a abținut de la condamnarea 
atacurilor armate antiisraeliene.

Măsuri speciale
Bagdad (MF) - Guvernul 

irakian a anunțat măsuri de 
securitate excepționale pen
tru alegerile generale din 30 
ianuarie, în condițiile în că, - 

, rftatacwite împotriva foSteiS 
lor americane și poliției tea* 
kiene s-au multiplicat. „In
tenționăm să păzim toate 
secțiile de vot și să asigurăm 
securitatea tuturor alegăto
rilor. Vom crea un perime
tru de securitate șl vom sta
bili distanța din jurul sec
țiilor de vot până la care se 
pot apropia vehiculele”, a 
declarat Wael Abdel Latif, 
secretar de stat pentru admi- / 
nistrația locală. „Planul de 
securitate se referă la toate 
provinciile, la toate cartiere
le din capitală și la toate sec
țiile de vot. Circulația vehi
culelor va fi restricționată”, 
a adăugat oficialul rakian. 
Abdel Latif a anunțat că zi
lele în care se va desfășura 
scrutinul vor fi libere, dar 
ele vor fi anunțate ulterior 
de premierul Iyad Allaui. 
Președintele Comisiei Electo
rale, Abdel Hussein al-Hin- 
daui, a anunțat că în 16 pro
vincii înregistrarea alegăto
rilor se desfășoară în con
diții normale.
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0 Revista rurală „Tinere Talente” care 
cuprinde creațiile elevilor de la Școlile 
din Buoeș-Vulcan și Blăjenl a ajuns la 
cea de-a doua ediție. In acest mod, 
învățătorii încearcă să stimuleze cre
ativitatea elevilor și evidențierea celor 
mai talentați dintre aceștia^ (L.L.)

Bătălia pentru ciolanele puterii la nivel 

local e în toi. Chestia e că sunt prea 
puține oase de împărțit la patru dulăi - 
recte partide politice. Dorințele unora se 
suprapun peste pretențiile altora și 
aproape-fiecare (cu una-două excepții ce 
întăresc regula) se crede cel mai în
dreptățit ca lui să-i fie satisfăcut orgoliul. 
Că de altceva nu prea poate fi vorba.
B ineînțeles, se tot vorbește de pro

movarea pe anumite criterii de perfor
manță, însă impresia este că totul nu e 
decât praf în ochi. în campaniile de anul 
trecut anumiți oameni au cotizat (nu 
neapărat financiar) la partid și acum 
așteaptă răsplata pentru eforturile lor. 
Care răsplată e musai să fie un post 
călduț, de conducere, prin vreo instituție 
mai mult sau mai puțin deconcentrată, 
descentralizată și depolitizată.

Fii pe fază! cuvÂffiJ0.te premiază!
Cuvântul liber lansează un nou concurs * 

în data de 19 ianuarie!
Trebuie să fad doar atât:
• Caută și decupează cele 4 piese puzzle care vor apărea în 
Zilele de 19, 20, 21 și 22 ianuarie în cotidianul Cuvântul liber;
• Dacă ratezi una dintre cele 4 piese, ai șansa să o inlocuiești 
cu un Joker, care va fi publicat luni, 24 ianuarie;
• Când le ai pe toate, lipește-le pe o coală de hârtie, istfel - 
încât să formeze imaginea alăturată. Scrie pe verso datele tale '■ 
personale, iar pe plic „Cuvântul liber te premiază în toiul | 
iernii!”;
• Trimite imaginea reîntregită până în data de 28 ianuarie f
(data poștei) pe adresa redacției Cuvântul liber: 22 Decembrie, ■ 
nr. 37 A, Deva; ,

Poți să aduci plicul la redacție sau să îl depui în cutiile 
liber. I

în 31 ianuarie (data extragerii) Cuvântul liber 
te surprinde cu premii!

Premiul CeL mare va fi un sejur de 7 zile, 
pentru 2 persoane, în stațiunea Felix, 

avea parte de cazare, mic dejun și multă apă fierbinte! 
Celelalte premii puse în joc sunt produse electrocasnice 

de maximă utilitate!
Abonează-te acum și intri automat In concurs!

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275 (int.8806).

JSX CUVAffim.

A sosit, deci, vremea schimbării. Oa

menii puși sau menținuți în funcții de 
PSD își cam fac bilanțul și-și strâng catra
fusele. în următoarele zile, ori cel mult 
săptămâni, culoarea politică a directorilor 
și directorașiior de instituții se va schim
ba. PNL, cel puțin la nivel local, nu mai 
suportă nici măcar o adiere de social- 
democrație; PD-ul vrea și elsși va obține; 
PUR e PUR; deci sfe Va-alege-cu ceva. - 
Rămâne UDMR, care a pierdut prea mult 
în ultimele zile, pentru a mai accepta să 
nu primească altceva în schimb.
O singură problemă: sunt prea puține 

posturi și prea mulți candidați. Cine va 
pierde rămâne de văzut!

bil ca o biserică, intrat de două
zeci de ani în conștiința comu
nității. Unde pui că recent a fost 
adus la standarde europene, igie
nizat, zugrăvit, vopsit, mochetat, 
modernizat, informatizat, dotat 
cu mobilier croit anume pentru 
acel loc”.

nă un mare dezastru cultural 
pentru întreaga comunitate. în
seamnă a priva de puținele clipe 
de liniște pe foarte mulți tineri.”

„Biblioteca județeană precum 
și Teatrul de Revistă din Deva 
pare că sunt, iertată fie-mi

„In urmă cu vreo doi ani, 
marele „revoluționar” Răzvan 
Theodorescu a strămutat tezau

rul scris al cul
turii române a- 
flat în păstrarea 
Bibliotecii 
Naționale în niș
te hambare din 
Popești-Leor- 
deni. Am scris 
atunci în „Arhi-

Clobanu, .. . pelag” un edSto- 
scrUtor, Deva rial intitulat Bi- 

bliocidul. Iată că 
precedentul există, de ce n-am 
desăvârși, așadar, bibliocidul ex- 
tinzându-1 și prin județe? Spațiul 
în care se află Biblioteca jude
țeană nu este o oarecare „loca
ție", cum se zice acum în noua 
limbă de lemn, ci un loc, intangi

„După părerea mea, a muta 
Biblioteca județeană, dintr-un 
■ Spațiu pe care 

cu» eforturi de 
zeci de ani au

reușit să-l ame
najeze conform 
cerințelor, într- 
un alt spațiu, ca
re va necesita

Paulina Popa, probabil o altă 
scriitoare, muncă de zeci 
Deva. de ani, înseam-

Deva (L.L.) - Pentru răsaduri 
se folosesc amestecuri de pă
mânt (pământul de țelină, mra- 
nița, compostul, turba și nisipul) 
in funcție de cerințele plantelor 
legumicole. Este obligatorie tra
tarea semințelor pentru pre
venirea bolilor și dăunătorilor, 
Pentru a grăbi incolțirea și ră
sărirea plantelor, semințele se 
umectează sau se face preîn- 
colțirea lor. Semănatul se face 
cu mâna, în rânduri la distanța 
de 5 cm între ele și 1,5-2 cm în
tre plante pe rând. Cantitatea de 
sămânță se stabilește diferit pen
tru flecăre specie legumicolă. 
Pentru tomate se folosesc 7-8 g

sămânță/mp, ardei 15-20 g 
sămânță/mp, vinete 15-16 g 
sămânță/mp, varză și conopidă 
7-8 g sămânță/mp. Semănătura 
se acoperă cu un strat subțire 
format din o parte pământ de 
grădină, o parte mraniță și două 
părți nisip, prin împrăștiere. 
Când plantele au cel puțin două 
frunzulițe adevărate se poate 
face operațiunea replantării care 
asigură plantelor o aerisire mai 
bună și mai multă lumină. Uda
tul după semănat, plivitul, fer
tilizarea, combaterea agenților 
patogeni sunt principalele lu
crări care se aplică răsadurilor 
de legume.

exprimarea, blestemate. Pentru

Petrlșor 
Clorobea,

că biblioteca s-a 
mutat de mai 
multe ori, iar 
teatrul sufeyă 
din lipsa unhi 
sediu funcțional 
de mai bine de 
15 ani. Sunt de
acord cu mu
tarea bibliotecii,

în sediul Palatului Administra
tiv”.

f

„Soluția care mi s-a părut 
bună pentru mutare este Palatr* 
Administrativ. Arhivele biblio

tecii vor fi insa 
stocate în fosta 
popicărie. Ar 
ceasta se află ie 
curtea Prefec
turii. Unul din
tre spațiile ini- 
proprii care i-ă 
fost oferit Biblio
tecii județene 
este cel al fostu
lui sediu Banc-

Post, de pe strada Horea. Pala
tul Administrativ este întăbulat, 
acum doi ani, chiar de C.J.Hune- 
doara”.

Miittor - deși ea acum 
consilier apare ca „un pa-
DJCCPCN Hd. har”, însă doar

Cursuri fără frecvență
Deva (R.I.) - O mare parte 

dintre cei care au renunțat la 
școală după terminarea învă
țământului obligatoriu sau în 
în timpul acestuia au fost con
strânși, de către angajatori, să 
revină asupra deciziei. Cei 
care nu și-au finalizat studi
ile gimnaziale se mai pot în
scrie la cursuri fără frecvență, 
„în flecare an avem un număr 
de clase, în funcție de apro
bările primite de la minister, 
în prezent funcționează două 
astfel de clase, la Petroșani și 
la Hunedoara la Școala Gen
erală Nr. 1”, după cum re
latează Sorin Todor, purtător

de cuvânt ISJ. Aici se pot în
scrie toți cei care au depășit 
cu maximum trei ani vârsta 
normală pentru clasa în care 
se înscriu' Gabriela Ter, de la . 
Școala Generală Nr. 1 Hune
doara, precizează:, „cursurile 
pentru cei care vor să se în
scrie în clasele V-Vin au o du
rată de o lună și jumătate în- 
tr-un semestru, după care 
urmează perioadele de evalu
are, în octombrie-noiembrie și 
aprilie-mai”. Documentele ne
cesare înscrierii: copie după 
certificatul de naștere, ade
verință de studii, cerere de în
scriere, dosar.

Stadionul “Mecanica" în 2003. Ianuarie 2004. Ianuarie 2008. “Ogradă” țigănească. RromII de pe stadion.
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DN7 Deva - Zam
DN76 Vălișoara - Ociu

Energia electrică:
Sunt programate Întreruperi in furnizarea 
energiei electrice:
08.30-15.00 Al. Patriei, bl.E3, sc. I șl II

Gets:
Se întrerupe furnizarea gazului metan in 
Deva:
09.00-15.00 Str. A. Vlaicu, nr. 1 
10.00-13.00 Bd. I. Manlu, bl. B, sc. A

.09.00-15.00 Bd. Decebal, bl. Al, sc. A
Al. ««rnewifor, bj; 14» sc. i și III 
Pe Al. Ptopfcr, W. 8, se oprește 
gazul de luni de la ora 09.00. 
pflnă marți la ora 15.00.

* Ap4U 
Se Întrerupe furnizarea apei in Deva: 
10.00-17.00 Zona înalta P.T.6, bl. I. K.B. C

și D de pe Bd. Decebal

Soluția Integramel din numă
rul precedent:
I - S - AVA - VULCAN - Dl - 
BU - CALIN - MICLE -10- 
REA - AE - C - SEA - TUNAR 
- E - FIER - RE - SCĂRI - 
AGA - ARA - PLIN - ATU - 
CRÂNG - ALPI - ITA - OL - 
LU - IDOL - SNOPI - ARIN

A

ACASĂ
1

PRIMA TV
790 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
7>6 Agenție 2 Mtm stat 

Enîsiune matinală

845 Desene animale: Yo - 
HGi-0hl

9:15 Corect I
920 dnd minute de atari 
930 Teleshopping

1090 Bărbierul dn Sberia 
□(dramă. Rusia, Franța, 

italia, 1998)
1MT Tallinn litțiide 
1335 Desene antante: Fornă

ie iepurii
1490 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Teteshopptog
1590 Ro Mrta Emisiune re

alizată de Redacția Emi-, 
siunitor Militare de Teter 
viziune din Ministerul fl 

Apărării Naționale a
1530 Krtrica. Emisiune in ” 

ămba maghiară
1655 Sănătate 

DSHtRI ML
1725 Meța cu Bonnie 

rW RMOCOMOT.
1850 Sport PRO 
1990 JumaU TVR. Sport

rehow: Vorbe de- 
fapte. Moderatorul 

_______ Marian Voku 
p absolvit Universitatea 

I •________________ jj Faaj|.

de Știi® Eco- 
lați 1998. 
TVR. Sport

Modele sau 
tor. Invitat Dan 

rigore
AtfTwUl tuna

(dramă, SUA,
1995). Cu: Elizabeth 
Montgomery, Yaphet 
totto, Audra Lindley,

790 Știrile PRO IV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9:15 Tânăr ți neHnițtit Cu: 
IEric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

10:15 Atacul marțienitor (co
ld medie, Franța, 1971) 

1290 Nunta unchi si nu fii. 
! ICu: Tim Curry, Caitlin 

Wachs, Sasha Pleterse, 
Jimmy Jax Pinchak, Ga- 
ry Cole, Luke Berrward, 

71 Marina Malota 
" 1230 Zirrtate toi > pustiii 

1390 Știrile PRO TV. Sport 
1345 Jandannul la 

□plimbare (comedie. 
Franța, 1971) 

1690T8nirți rtainițtit Cu: 
IEric Braeden, Joshua.
Morrow, Laureen Beli 

1745 Teo 
1990 Știrile PRO TV. Sport 

j^Qlmăpenlniaină 

■ IWmlier, SUA 1993).
Cu: Linda Puri 

22Js Divertisment Vacanța

233» Știrile PRO TV. Sport.
. ■ Meteo
8® He spion d (acțiune, 

t* A 2002). Cl 
Natasha Henstrige, 

. Kristen Milter, Natashia 
Williams, Carlos Jacort, 

■Jamfe Iglehart Regia: 
Reza Badiyi,Chuck 

: Bowman
9® Știrile PRO TV. Sport

|®CrM pentru crimi 
Waller, SUA 1993). 

,'Cu; Linda Puri, Linda 
Gray, Leigh McCloskey, 

- ■ LlaâAăzarrl

1
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I 
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<

l

4 
t
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1
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taro pastilăI 
i

i

I

i

j

4
5 
£
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J
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790 Observator. Cu: Sanda 
Nicola

890 Cotata de știri 
10:00 In gura presei 
1030 Benny Hill 
11.-00 Conans

Interactiv. Emisiune în 
cadrul căreia-pop’ de
veni milionar In câteva 
minute

1290 Sue Thomas 
1390 Observator. Cu: Simona

Gheorahe
1345 Ador toajrdrturti*

□(comedie, SUA, 1994)
1690 Observator. Sport Me

teo
1645 9595 - Te forați ce să 

M
1745 Vlvera-A tril cu peti

ci une (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Glnex, Edoardo Veto, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella

I 
i 
t 
f

I

I
I

t

i

I 
I 
f 
t 
I 
i 
( 
I 
I 
I 
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I 
I 
f 
I 
I 

Pompadur, Elisabeta De i 
“ ■■Palo

1990 Observator. Sport. Me
teo. Cu: Alessandra Sto- 
icescu șl Lucian Mân
druță

20:15 Nisipuri albe (thriller, 

fjSUA 1992). Cu: 
Willem Dafoe, Mary 
Elizabeth Mastrantonlo 

22:15 Observator. Sport.
Meteo. Cu: Letiția Za-

haria
2245 Miracol pe munte

CKdramă, SUA 2000. Cu: 
Patty Duke, William De
vane, Elizabeth Rosen,

-4|ar£ric Ericsen, 

■ \ Natasha Meinkk. Ca 
£ ntoulți oameni de afaceri, 

;Tom Kinkaid a reușit să 
■iacă o avere impresion- 

'.; intă, dar a devenit un 

- strain tn propria casă, 
; inal ales In relația cu

i gura presei (reluare) 
ionan Interactiv, 
nisiune to cadrai căre- 
poți deveni milionar 
câteva minute 
Ibsorvator. Sport Me- 

too (reluare)I

i 
t 
t 
i 
i

530 Povejthi adevărate (re
luare)

690 Rfcky Martin ia Otro 
milo (reluare) 

790CristinaSbow:Scan- 
datal Murka jl Juan Os
orio (reluare)

8:15 Ciocolată ai piper (re- 

0 luare)
9:15; tea cer

0 (reluare) 
10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 Fetele Gilmore

0 (reluare) 
1230 Peria, cărările Iubirii.

0Cu: Aracely Arambula, 
Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Golden

1330 Numai Urbea
O (reluare)

1430 Ptska sătratid 
1545 Pădurea
1730 Poveștlri 

■nisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentați de Ludan 
Vtejru

1755 Vremea de aotai 
1890GltanM

t**®# Rlili, Cu: Barbara Mori, 
QEdmrdo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes

21& Prizoniera. Cu: Gabriela

2890 OocoUtii cu piper. Cu: 
OMurilo Benlcio

2194 Extravaganta Anasta- 
Btela. Cu: Norkis Batista, 

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

.„i Marin, Luciano D’A- 
ySessandro 

îngerul no®. Cu:Ce- 
0sar Evoca, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
. Jejandra Barros, Patri- 

^Sicia Navidad, Adriana 
. iFonseca, Rene Strickler

Wp# rOWțun BOMnw (TO- 
J. luare)
I® De 3x fenta* (reluare) 

fliultyufalBrvriTia Ot 

Muzica de ecase

i.

I
I

1 
f 
i

790 Televiziunea, dragostea 
mee (reluare)

890 Toieshaping
830 Două roți
990 Poftă bună
930 întoarcerea to Paradi 

1030 O* fee iu* Mitică 
1130 CM minute de atari 
1145 Pasiuni 
1240 EunxBspecar (reluare) 
1245 Fermeca (reluare) 
1330 Taieshoping 
1490 Sriba junior merge La 

0New-Yotk
1430 Scoate mldtorvdtaoere 
1590 împreună In Europa.

Primul pas
1690 Sâmburele do adevăr 
1630 CJnd minute de atari 
1645 JumaU TVR. Sport

Meteo 
1790 Rebeli 
17:55 Eunxfispccar 
1890 JumaU Euronews pen

tru Românie
18:15 CJnd minute de atari 
1830 Zestrea românilor 
1990 Fotbal ti sală: Mod dn 

Campionatul Național: 
Transfrrenia Tg. Mureș 
-CJPDev»

to muzeele 

aril dn Marea Brl-

Neuitatele personaje, 
de cultură 

teatrală. Episodul 1 - 
î ikntigona. Călăuză: 

ij'.î- George Banu, critic și 

de teatru la 
Pans 

ta TVR. Sport

bine păzite 
Franța, 2002). 

Districtul. Cu: Craig 
.Nelson, Janie Brook, 
yne Thigpen, Roger 

Brown, Sean 
atrlk Tomas. Regia: 

Polițistul 

este nu- 
șef In capitală. Ev- 

unli dintre tub- 
Iternll săi de la 
ashington.

790 Teleshopping 
730Mbtistar 
755 Sport cu Horentha 
890 Teleshopping 
830 Sunset Beam
930 Dragoste țl putere 

1090 Karted Show (reluare) 
1055 Ota «t 
1190 Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

1290 F țl televiziunea. 
12130 Teleshopping 
1255 Bani ta greu 
1325 Roseanne. Cu: John 

0Goodman 

1350 
1425 
1520 Focus. Emisiune Infor

mativă 
1525 Dragoste țl putere 
15:50 Cernere do ds. Emisiu

ne de divertisment

16:50 Kottad Show. Cu lonuț
Cnermenschi

1890 Focus. Sport Meteo.
Cu: Cristina Topescu 

1990 Monica. Talk show 
prezentat de Monica

ZUBKRmI TV. RealTV este
§ prezintă fără cenzură fri- 
i tâmplări adevărate de 

Sitaecrezut din întreaga 

urne
* coto do Imite. Dln- 

tolo delimita este cea 
fi 

șpțrinzâtoare serie de 
tare difuzate 

dată pe midie

MNATO
Pta. CuSIMe

0745-08.00 Observator; OH» lufTMa'
13 (comedie, SUA, 2003).

0935 Vedete ie Hollywood: 
Jtaa Roberts

1090 A doua kri de miere

13 (romantic, Anglia) 
1135 Pokemon: Mew 2 oon- 

□traatod (animație, 
Japonia, 1999)

13:15 Vdpone (comedie, 
HFrața, 2003). Cu: Gerard 

Depardieu, Ines Sastre, 
Daniel Prevost Gerard 
Jugnot Regla: Frederic 
Auburtin

1430 Ceriul rMnte» talu
ri (dramă, Anglia, 
2002).

1630 Comode romantici
□ (comedie romantică, 

SUA, 2001).
1890GtădHțaUTMai'

S
medie, SUA 2003).
ptotoutidiftnml 

2090 Edwvd Milnl di Tort
Ota (fantastic, SUA 

1990). Cu: Johnny 
Depp, Winona Ryder 

2145 îngeri to America.
□ Episodul 4: Visul.

2245 Dragoste oarbă (dramă, 
□SUA 2002). Cu: Urne 

Thurman
025 Vasul fantomă (horror, 

□SUA 2002). Cu: Julian
na Margulies

Deira(r)” " 

16.35-1645 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator

rietenei mele
Canada, 2002). 

Ladd, Bets 
Willem R.

, KBGia. wins 
. Sosind la 

pentru a par
te petrecerea 

niversară a celei mal 
prietene

Sport Me- 
)
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; 0490 Tenis: Openut Australiei, 

t la Melbourne 1490 Tonte 
. Openul Austnflei 1530 Tente 
; Openul AustrelW 1830 Fotbal: 
> Eurogotori 19fl5 Tente Povestiri 
’ dn tomna tenisului 1930 Om- 

‘ ntsport: WATTS 2090 Sumo: 
i Merele Turneu (Basho), In Ja- 
f ponta 2190 Box: Gala intema- 

< țkînri 2390 Omnhpoft WATT5 
I 2330 Fotbal: Eurogoto 00:15

• ȘtMEdtaR MașddreEu-
: rasport 0030 Tenis: Povestiri 

J din lumea tenisului. Tommy 
' Haas 0045 Tente Povestiri dn , , -------------------------
L lahea tenisului 0190 Tenis: ! »90 Moarte șl boi 1h familia 

’ Openul AustraMl te IMboume ' regali
r 009 Tente: Openul ol, ! 890 Trauma

* la Mobowne. ( 0090 Discovery despre sex

TELE 7 DEVA

i

EUROSPORT

I
«
I
I

I

1
J
I.
I
I
I

I •
I
I
I

1
I
I
I
I
r
i
i
•*
! 13.15 Ranger In Montana 

(western, SUA 1995)
J1590 FandHa Ftorei (dramă,

I

I

I
i 20.15 Desert il dragoste

; (comedie, SUA 2004). 
j 2290 Brigada de poliție 
! 2390 Henric al VHI-iea (is-
I
I
I
I
I
I
I

I I
II
I r

* 1390 Cum să dev» Alexandru 

cel Mere
: i 1400 Confruntare» generaSor 
j ! 1590 Alexandru cel Mare 

. ! 1400 Confruntarea fiarelor
; < 1790 Câmpuri de bătălie 
. j 1890 Avânturi fa pescuit cu 

Rex Hunt
; i 1130 CUrui de pescuit Buena 

j Viate
! 1990 Mașini extreme, Ambar- 
; cațlunl puternice

Congo, Râul care 
înghite toate râurile

09.00-1190 Muzică 
2090 Știrii* TELE 7 Deva 
20.10 Femeia, eterna tare- 

bare (partea I) 
2190 Pubkfarte 
2195 Femela, eterna între

bare (partea a ll-a) 
2130 ȘtMie TEU 7 Deva 

(reluare)

HALLMARK

SUA, 1998)
IMS av din piscină 

(comedia, SUA, 2004) 
1830 Incidentul (dramă, SUA, 

1990)

DISCOVERY
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0 Hunedorenll care vor achita de 
taxa de drum la oficiile poștale se pot 
prezenta la ghișee doar cu certificatul tie 
înmatriculare al mașinii, chiar dacă au- 

“ toturismul este cumpărat în sistem leas
ing. Aceștia vor primi pe lângă rovinletă’7 
și chitanța care face dovada plății aces
tei taxe. (C.P.)

0 Județul Hunedoara avea, la sfârșitul 
anului 2004, 437 de locuri de muncă 
disponibile. între acestea, cele mai 
multe, 180, au fost de confecționer- 
asamblor articole textile, urmate de 
cusător piese din piele și înlocuitori, 40, 
și de muncitor necatiflc'at, 20. Cele mal 
puține au fost de programator, zitiar- 
rosar-tencuitor și zugrav, câte 10 pen
tru fiecare meserie. (i.J.)

Locuințe de serviciu
Deva (C.P.) - Angajați! Ministerului Ad

ministrației și Internelor își vor putșa 
cumpăra locuințele de serviciu. Printre 
județele cu număr mic de locuințe ce pot 
fi vândute angajaților MAI se află și Hune
doara, unde există doar două locuințe Săr» 
pot face obiectul unei astfel de tranzacții. 
Angajații pot cumpăra locuința pe care o 
ocupă în situația în care îndeplinesc cri
teriile stabilite prin Legea 562/2004, 
privind autorizarea instituțiilor publice 
din sistemul de apărare, ordine publică și 
securitate națională de a vinde perso
nalului propriu unele locuințe de servi
ciu pe care instituțiile respective le au în 
administrare. Valoarea exactă a fiecărei 
locuințe se va stabili de către persoane 
juridice sau fizice autorizate, selecționate » 
potrivit legislației care reglementează 
achiziția de bunuri sau servicii.

Ieftiniri spectaculoase la locuințe
Lipsi banilor și venirea iernii a scăzut prețurile cu până la 40% a imobilelor

. După estimările noastre, doar 
Ift lunile ianuarie și februarie 
apar aceste scăderi de prețuri.

Chiar și cutremurul de anul 
trecut a făcut ca prețurile să 
scadă puțin; Cel mai rău este că 
nu prea avem cumpărători nici 
în aceste condiții", precizează

Ina Jurcone
E-MAIL: lnaJurooneWnfbrmmedla.ro

- Oferta foarte 
foarte mică 

intrarea

cele șase 
Jiului să

Cătălin Ispas, manager agenție 
imobiliară.

De la Începutul acestei luni, 
in Petroșani, prețul unui aparta
ment cu două camere din zona 
centrală a ajuns, prin agențiile 
imobiliare, la aproximativ 300 de 
milioane de lei.

Prețurile pot fi mult mai mici 
dacă cel ce dorește să-și cumpere 
un apartament reușește să ne
gocieze direct cu proprietarul. 
Prețurile saltă puțin la îmbu
nătățiri interioare, dar creșterea 
nu depășește 50 de milioane de 
lei maximum.

polul opus se află 
locuințele din Deva. Aici pre
turile au explodat. Spre exem
plu, un apartament cu două ca
mere, cu multiple îmbunătățiri, 
în Lupeni, costă 350 de milioane 
de lei. La Deva, cu acești bani 
nu poți cumpăra nici măcar o 
garsonieră confort redus. „Pre
țurile la apartamente simt mai 
mici cu aproximativ 20%, iar în 
unde cazuri au fost înregistrate 
ieftiniri și de 40%. Aparta
mentele puteau fi achiziționate 
în urmă cu două sau trei luni 
la prețuri între 330 și chiar 420 
de milioane de lei, în funcție de 
anul de construcție a blocului 
și dotări. Centrul vechi al municipiului Deva - vedere de pe Dealul Cetății.

ih '■ șg___________ ' wa +0.76
6, AZOMUREȘ ,_______ 4400 +2.3S
I. ANTIBIOTICE IAȘI 6800

. ROMPETROL 1090
RAFINARE (RRC)________ ___

Tuns păr scurt ; 90000 ■ 170000tel
Tuna Rât lung 100000 - 25000Q iei
Vopsit păr scurt 225000 - 320000 lei
Vopsit pgr lung 2650Q0 455000tei
Șuvițe păr scurt 377000 - 457000>iel
Șuvițe păr lung 569000 - 649000 lei
Coafat păr scurt_______90000 - 1 X O fot
Coafat păr lung 120000 - 170000 lei

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 17 ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 38.143 29.077 54.416 24.610 154

Cursul vatatar practicat de băncile din Deva în 14 ' 'itei 7 ■
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian farirrt

C V C ■ v '0 ■ ‘ v c " V ■ C v ■
BancPost 37.900 38.500 28.850 29.450 53.900 55.000 24.300 25.000 150 158
BRD 37.660 “38.510 28.610 29.440 53.530 55.180 24.160 24.960 146 159
Banca Transilvania 37.900 38.400 28.874 29.374 54.089 54.889 24.371 24.771 15: .,42 155.92
Raiffeisen Bank 37.700 38.400 28.650 29.450 53.700 54.800 24.250 24.840 150 160
Cursul valutar pră< g * * «nhlmh ■ • •*
Star Exchange 37.800 38.200 28.500 29.200 53.000 55.500 23.500 25.500 150 157
Herdan Exchange 37.900 38.200 28.600 29.000 53.000 55.500 23.500 25.500 152 155

Societatea Comercială Muller ■ Guttenbrunn Recycling SRL, 
cu sediul în Timișoara/Chișoda, județul Timiș, anunță încetarea contractului de 

mandat nr. 712 din 31 martie 2003, încheiat cu SC PRODSIM SRL cu sediul în 
Simeria, Str. Depozitelor nr. 1, județul Hunedoara, începând cu data de 3 ianuarie 
2005. Orice acte încheiate de SG PRODSIM SRL în numele și pe seama societății 
Muller - Guttenbrunn Recycling SRL, după această dată, se consideră nule.

De asemenea, SC Muller - Guttenbrunn Recycling SRL nu a avut și nu are nici un 
fel de relație comercială cu SC TERRAKANN SRL, cu sediul în Lăpușnic, Str. Prin
cipală, nr. 46, județul Hunedoara, 120/274/2004, R16177212.

Rugăm toți colaboratorii care au încheiat acte în perioada 31 martie 2003 - 3 
ianuarie 2005 să ne contacteze la nr. telefon 0256/285.413.

lnaJurooneWnfbrmmedla.ro


luni, 17 ianuarie 2005

Mobilier

oenurrire socrite

SITEX DUMBRAVA SA

ASSERV HOME TEXTILES SRL

ST. DE CERC. Șl PROD.POMICOLĂ GEOAGIU

SC FABIMAB PRESTCOM SRL 
a viflftrt

JEk prin depozitul en-gros fructe 
de cea mal bună calitate, la 

prețuri fârâ concurențăl 
Adresa: Deva, I.L.Caragiale, nr.21 
(fosta fabrică de conserve)

Tel. 0722/281.876 sau 0788/281.876.

SIBIU

Sflf -.v
DEVA

PĂDUREA DUMBRAVA, 20 consilier economic

M.EMINESGU

CALEA ROMANILOR, 153

confecționer-asamblor articole din textile

consilier economic

PRICAZULIJI cofisilter economic

STAR CONSTRÂNS SRL. DEVA 22 DECEMBRIE, 37A ■ contabil 1

APENUTZASRL DEVA ; GRIVIȚEI, 11 croitor 6

TOREDO LUPENI croitor • • 1
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ludeca Juventus, pentru a recupera pagubele din transfer

De la plecarea Iul Mutu, Chelsea Joacă excelent.

Bucureștenii au învins Miercurea Ciuc în finale de hochei

0 Patronul clubului Chelsea, Roman 
Abramovici, îi va oferi lui Jose Mourinho, 
la sfârșitul acestui sezon, un nou con
tract pe o perioadă de cinci ani, acord 
care prevede un salariu anual de cinci 
milioane de lire sterline pentru tehni
cianul portughez.(MF)

Golurile au fost marcate de 
Xdorjan '26, Lupașcu '27, Emeya- 
nenko '33 și Andushenko '61, 
pentru Steaua, respectiv Moldo
van '20 și '42 și Kosa '21.

înainte de Începerea celei de-a 
15-a finale a Cupei României la 
hochei pe gheată a fost intonat 
imnul de stat al României, in
terpretat de cântăreața Monica

Anghel. Lovitura de începere a 
partidei a fost dată .de dubla 
campioană olimpică de la Atena, 
Cătălina Ponor, cara^intrat pe 
gheată alături dtntr<-
componentele echdHMSmonale 
feminine de hochei a 'României. 
Irina Pană, ambele sportive fiind 
Îmbrăcate cu câte un tricou al 
naționalei.

Meciul a fost întrerupt In mi
nutul 7:39 pentru .aproximativ 
două minute din câuza faptului 
că o placă de plexiglas s-a des
prins, punând în pericol integri
tatea spectatorilor.

Arbitrul Alexandru Molnar a 
anulat două goluri, echipei din 
Miercurea Ciuc, dătJizie care a 
stârnit protestele oficialilor echi-

0 Tehnicianul Joao Qarlos Pereira a 
semnat un contract pentru un sezon și 
jumătate cu gruparea Nacional Madeira 
și îi succede astfel brazilianului Casemi- 
ro Mior la conducerea tehnică, a formației 
portugheze, informează AFP.(MF)

0 Atletul american Erick Walder a fest 
suspendat pe o perioadă de doi ani, 
după ce a fost depistat pozitiv cu amfe
tamine, a anunțat la sfârșitul săptămânii 
trecute Agenția Antidoping din Statele 
Unite, citată de AFP,(M#.

Quique (n.r. - antrenorul echipei 
Getafe, Quique Sanchez Flores) 
a reușit, la Început, să impună 
ritmul, apoi să echilibreze situa
ția și ulterior chiar să preia con
ducerea jocului, datorită stângu
lui de aur al lui Gică Craiovea- 
nu și vitezei lui Riki".

Jurnalul El Periodico subli
niază faptul că atacantpl român 
a fost un obstacol in drumul 
spre Victorie al echipei Atletico 
Madrid. „Fără să strălucească 
prea mult, Atletico se îndrepta 
către o victorie cu 1 ■ 0. Elimi
nai a lui Pulida îi netezea și 
mai mult calea. Sar un obstacol 
numit Craioveanu a stat în calea 
triumflilui. El a fost liderul echi
pei, a avut o ocazie și a partici
pat la frumoasa fază din care a 
reieșit golul egalizator al lui Pa- 
chon”, scrie publicația citată.

pei c iu cane. Secretarul general 
al FRHG, Eduarg Pană a fost in- 
miltat de cei aproximativ 30 de 
suporteri ai echipei din Miercu
rea Giuc în momentul fa sare l-a 
condus pe președintele GOȘR, 
Octavian Morariu, la masa ofi
cială de joc pentru Inmânarea 
trofeelor. La partidă au asistat 
și președintele României, Traian 
Băsescu și președintele Comite
tului Olimpic Sportiv Român, 
Octavian Morariu, care au ajuns 
la patinoar cu aproximativ cinci 
minute înainte de începerea me
ciului. .t,

Traian Băsescu a fost aplau
dat, numele său fiind scandat de 
cei aproximativ 3.500 de specta
tori care au asistat lai partidă.

&5rntttaâM

Mt suw aflândmse undeva 
tre șapte și 13 milioane de Iha 
sterline- (...) Regulile FIFA pre 
văd, dt isemenea, că FA nu poa
te elibera cartea verde a lui Mu
tu până când litigiul nu va fi so
luționat, ceea ce înseamnă că ju
cătorul nu va putea evolua până 
la încheierea procesului”, notea
ză cotidianul citat. Clubul Chel
sea va înainta dosarul tribuna
lului Premier League, același 
care va judeca și apelul atacan
tului Adrian Mutu împotriva de
ciziei de reziliere a .contractului 
său. Comitetul care" va analiza 
cazul va fi format din avocați in
dependenți, care vor decide dacă 
Mutu a cauzat rezilierea confrac- 
tului său prin faptul că a consu
mat droguri de categoria a. Rrw

Ia expirarea perloadeț gHIȘHpen 
dare. Publicația DA -iegraph 
notează că Mutu rt» ' - poa
tă evola în acest sezon HF cam
pionatul Italiei tacă demisul 
clubului Chelsea de a cere o......
compensație materială va avea ma audiere va fi pe 27 tatii

-o** nmân Adrian
Mutu de' la AC Parma, a 
anunțat, duminică, publica
ția Daily Telegraph.

Mutu a fost achiziționat de 
Chelsea în august 2003, contra 
sumei de 15,8 milioane de lire 
sterline. Pe. 29 noiembrie 2004, 
gruparea engleză i-a reziliat con
tractul jucătorului, pe motiv de 
comportament neadecvat, după 
ce acesta a fost depistat pozitiv 
în urma unui control antido
ping. Această decizie a fost luată 
Înainte ca atacantul român să fie 
sancționat de Federația Engleză 
de Fotbal (FA), care, pe 4 noiem
brie, l-a suspendat pe o perioadă 
de șapte luni și l-a amendat cu 
suma de 20.000 de lire sterline.

„Clubul londonez a fost deran
jat de anunțul făcut de Juventus, 
că l-a transferat pe Mutu ca ju-

Z Ferguson 0

XAryjQs.Wtper

câtor liber, acesta semnând un 
contract pe cinci an deși este 
suspendat până pe 18 mai după 
ce a fost depistat pozitiv”, scrie 
publicația citată. Potrivit regu
lilor FIFA, FA nu poate elibera 
cartea verde a jucătorului până

Hogi, cartel do poliție
Istanbul (MF) - Gheorghe Bagi 

va fi adus cu poliția la un tri
bunal din Istanbul pentru a fi 
audiat Intr-un proces intentat, In 
2001, de arbitrul Eroi Ersoy. Po
trivit sursei citate, Hagi nu s-a 
prezentat la primele opt audieri, 
deși i s-au trimis citații de fie
care dată. „Pentru că l-a scui
pat și l-a înjurat pe arbitrul Eroi 
Ersoy în timpul meciului cu 
Genclerbirligi, cu trei ani înain
te de a deveni antrenor al echi
pei Galatasaray, . s-a decis ca 
Gheorghe Hagi să fie adus cu po
liția la procesul în care s-a cerut 
condamnarea sa la un an și ju- 
măutte de închisoare”, se men
ționează în Hurriyet în minutul
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Balasco Anca, 1 A. Benigal Adela, I A. Bora Cospilna, I A. Bacriu Ioana, I B. Barbu Raluca, I B. Boldea Georgiana, I B.

lancMf Doniea, I A.

înv. Șlndea Virginia, I A.

Speranțe ale Colegiului Sportiv CETATE Deva
Deva (V.R.) - Venite 

din toate colțurile țârii, 
micile gimnaste își doresc 
să ajungă campioane ase
meni cunoscutelor lor 
înaintase care au adus 
faimă scolii devene.

între cei peste 650 de copii 
și tineri care se pregătesc la 
Colegiul Național Sportiv 
Cetate Deva pentru gimnas
tică și atletism se numără și 
boboacele claselor Întâi. Dar 
ele nu sunt cele mai... tinere 
speranțe ale acestor sporturi, 
pentru că aici funcționează șl 
două grupe de grădiniță pe 
lângă cele 27 de clase.

CblegitU ăfe StW de elevi 
interni care beneficiază de 
casă și masă. Stelele gimnas
ticii românești Nadia Comă- 
neci, Ecaterina Szabo, Lavi- 
nia Agache, Daniela Silivaș, 
Lavinia Miloșovici, Maria 
Olaru, Oana Banu sunt mode
le pentru micuțele eleve.

Acestea visează să treacă 
din sala lor de sport in cea în 
care se antrenează lotul olim-

pic, sub îndrumarea lui Oc
tavian Belu și a Marianei Bi- 
tang. Și poate unele vor reuși.

Dar până să ajungă campioa
ne, boboacele claselor întâi, 
pe lângă orele de gimnastică,

învață să scrie, să citească și 
să socotească, asemeni tutu
ror copiilor de vârsta lor.

Croltoru Florentina, I B.

Elevele claselor întâi ale Colegiului National Sportiv „Cetate” Deva. (Fotografii de Traian Mana)

Lăcătaru Alexandra, I A. Mereu Alexandra, 1 A. Mlres Maghi, I A. Negyosl Denisa, I A, Dan Ioana, I B. Dinlș Ana, I B.

Ocoflșan Anamaria, I A. Peterlecean lulls, I A. Popa Anamarla, I A. Rotariu Elena, I A. Gugea Luiza, I B. Marinescu Andreea, I B.
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Dacia Pick-up, af.' 2003, 30.000 km 
parcurși. Preț 155 mii. lei.
Tel. 0723/270348.

Volvo 340, af. 1987, benzină.
Preț 67 mil. lei.
Tel. 0722/794788; 0254/225587.

Opel Vectra, af. 1993, full-optlon, 
diesel. Preț 4.800 euro, negociabil, 
Tel. 0722/504906.

Opel Astra Njoy, af. 2003, full-optlon, 
garanție 2006. Preț 11.500 euro.
Tel. 0740/374274.

Mercedes E 220 CDI, af. 2002, full- 
optlon, diesel. Preț 20.800 euro. 
Tel. 0721/836646.

Toyota Corola, af. 1986, benzină, 
12 valve, 75 CP.
Preț 2.500 euro, negociabil.
Tel. 0744/558002.

Lancia Kapa, af. 1995, full-optlon, fără 
piele, numere de Italia.
Preț 2.600 euro, negociabil.
Tel. 0724/491606.

diesel. Preț 21.300 euro, negociabil. 
Tel. 0745/609391.

Mercedes 230 E, af. 1991, benzină,
trapă, ĂBS.1
Preț 6.300 euro, negociabil.
Tel. 0721/836646; 0744/428259.

Opel Corsa, af 2001, benzină, servo,
ABS, trapă. Preț 6.789 J/,
negociabil.
Tel. 0722/599486; 0254/772315.

Q*ota Pick-up, af. 2003/fllesel.
Preț 4.500 euro, negociabil. 
Tel. 0723/370459. Tel. 0724/846707.

i

Iveco, af. 1990, diesel, 
transport marfă 2,81.
Preț 5.200 euro, negociabil. 
Tel. 0744/255131.

Mercedes 124, af. 1991, diesel, 
trapă, ABS.
Preț 6.450 euro, negociabil.
Tel. 0723/154672; «2/570296.

i

GUM DE WNUW ZOKEJ71
Angajează ASM pentru zona DEVA

OkMiVK —■■■—I———
si ssiguv realizarea planului da vânzări pa zona alo-

.<•/ monțimroa fl axtinderaa rațaM da dlanțl;

Cerințe:
vXpwwnpi rWWTll HI OM

- ebilHHdscomunkM*
• permis da conduseră (cată).
CV - urile se vor trimite la fax 023V511.1M.

(mln.2 ani);

i

I
ț iportunltăti de a, .gala re

ASOCIAȚIA PENTRU INTEGRAREA 
DEZVOLTĂRII DURABILE 

anunță scoaterea la concurs a două «rosturi 
de coordonator de întomnata

în cadrul
Centrului de Informare Europa al județului Hunedoara 
Finanțat de Uniunea Europeana prin programul PHARE 

de mlcroproiecte Fondul Europa 2004

Un AN plătești pe jumătate!

Cerințe:
Studii superioare, de preferat studii europene, economice sau 

drept.
Cursuri și experiență în domeniul afaceri europene, proiecte fi

nanțate de Uniunea Europeană reprezintă un avantaj.
Cunoștințe de bază privind Uniunea Europeană și procesul de 

integrare a României.
Abilități de comunicare șl lucru în echipă.
Cunoștințe de operare pe calculator ( Word, Excel, navigare In

ternet).
Limbi străine: engleza fluent, franceza sau altă limbă europeană 

constituie un avantaj.

Postul oferă un salariu motivant, un mediu de lucru plăcut, dinamic, 
cu oportunități de instruire șl dezvoltare în domeniul integrării eu
ropene și relațiilor publice.

Cel Interesat! sunt Invitați să contacteze Biroul de Consiliere pentru 
Cetățeni Slmeria - Str. Libertății, nr. 4, tel/fax: 263.637, e-mall: 
bte.slmeriaerdslink.ro, pentru a obține formularul de CV, formularul 
cererii de angajare șl tematica pentru concurs.
Program BCC Slmeria: Luni, Miercuri, Vineri: 09,00 -15,00; Marți, 
Joi: 12,00 -18,00

CV-ul șl cererile de angajare se pot depune la aceeași adresă, per- 
' sonal sau prin fax, până la data de 1 februarie 2005, ora 15,00.

Persoanele selectate vor fi înștiințate de locul șl data la care va 
avea loc concursul.

bte.slmeriaerdslink.ro
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Vând ap. 2 r 3 mere (03) Decese

aapartMMnt 2 camere ultracentral, zona
Poliția Municipiu, parchet contorizat, reparti
toare, 840 mHtoane lei. Tel. 0740/232043.
■apartanont 2 camere, zona Dacia, parter, 

. fără îmbunătățiri, semidecomandat pentru 
\ locuit sau privatizare, preț 500 milioane lei. 
f Tel. 0745/666447.

Vând ap. 3 camere (05-

MpartMigit, I cantere. Dacia, cărămidă, 
contorizat apă gaz, parchet geam la baie, 
preț 700 milioane lei, ocupabil Imediat Tel. 
0745/356077.
■agent apartament. 3 camere, decomandat,
74 mp, amenajat (ne)mobllat centrală climă 
faianță parchef/parchet laminat zona 
Bălcescu, etaj 5/10, proprietar. Tel. 
0722/451732,074V04452L

Vând ap. 4 camere (07)

•apartMMnt 4 camere decomandat, conto- 
rizat, centrală proprie, balcon închis, zona M. 
Eminescu, etai 1, bl. C2, ocupabil imediat. Tel. 
0723/673773.

apartament, 4 camere Deva, Liliacului, deco
mandat, bucătărie mărită, contorizat reparti
toare, lavabil, 2 balcoane închise, 2 băi, 2 boxe, 
preț negociabil. Tel. 224296,0788/361782.

Vând case, vile (13)

•cală In Simeria, 3 camere, bucătărie; bale, 
anexe, gaze, canalizare, zonă centrală.

127.
•casă, curte și grădină, Turdaș, nr. 190. Tel. 
244750.
•vând urgent casă. Deva, zona 22 Decembrie, 
2 camere, bucătărie, bale, posibilități de 
mansardare, loc de garaj, preț 2 mid. lei. Tel. 
224296,0788/361782.

Vând case de vacanța (15)

r
«a*â de vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere deco- 
_ < mandate, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate
utilitățile, facilități HG 1307/2004. Tel. 
0723/320996.

Vând case la țara (17)Vând case la țara (17)

• aut la șosea. 3 camere, hol, 
dependințe, grădina 2000 mp, posibilitate 
de racordare fa gaz. Telefon 0723/631756,

• aot la șosea, 3 camere, hol, 
dependințe, gradina 2000 mp, posibilitate 
de racordare fa gaz. Telefon 0723/631756,
0788/191774.0788/191774.

Vând garsoniere (19)
--------- .- ■ , .i— ...COWrOR Li ucCQfTmTluacRi 

bucătărie, bale mare, parchet balcon închis, 
M apometre, repartitoare, ocupabilă imediat b- 
W.' dul Decebal, 20.000 euro. TeL 0741/154401, 

227542, seara.

r£^Cu Îndurerată, familia anunță trecerea în
1|celei care a fost scumpa noastră

SILVIA GIURGIU
soție, mamă și bunică. Ceremonia înhumării va avea loc 
luni, 17 ianuarie 2005, ora 13, la Cimitirul din strada 
Călugăreni.

Amintirea ei va rămâne veșnic vie în inimile noastre.

•garsonieră contort 1, suprafață 38 mp, bdul
Dacia, ocupabllă imediat preț 20.000 euro. Tel. 
0741/154401.

Vând terenuri (21)

Tel. 0726/158688.
•taran IMmvImi pentru construcție casă în 
Șoimuș, fc’itwS .1200 mp, facilități gaz. 
curent la poart&T 220269,0746/029058.
-ud 10 parcele .teren a 500 mp, zona 

Căprioara. Tel. 21112$'
•vând toc de casă Deua. M. Vlahuță nr. 17, 
fațadă 2îMW^WWno. aproximativ 
1368 mp. T«l 211951, după ora li (dimineața) 
•vând taran intravilan la șosea. Hunedoara, 
apă gaz, curent, suprafață plană 6 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.

Imobile chirii (29)

•ofer vpra închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, în prezent amenajat ca 
sediu firmă. Tel. 0722/330084.
•primate In gazdă 2 eleve de la țară condiții 
foarte bune, apartament zona Astoria, 
centrală termică apometre. Tel. 229897.
•ofer spre închiriere-garaj în bloc, împăratul 
Traian, bl. 15 (lângă abc). Tel. 0745/253413, 
218234.

Auto românești (36)

•auto*, union, 8 tone, cu macara 5 tone, neîn- 
matriculat, 'O.tXJC euro, negociabil. Tel. 
0722/772477. «
•vând Dada 1300, stare buni preț 25 milioane 
lei,nego<MSLM2Hl».
•Dada Mint, fabricație 1995, motor Renault 
2003,65 miHpșn ieLTd 714342.

Auto străine (37)
• ^ițwândâtorcariw Dob^reșu, l&Ka^l978,RK

rhotor+caroserie, stare bună 2100 euro, nego
ciabil. Tel. 711063.
•Opal Kadett 1,6 benzină af 1990, și un Opel 
pentru piese + piese de schimb, preț 2.500 
euro. Tel. 0723/285122.

Audio-video, antene și 
instalații sateiit (49)

•larietato canwrdatâ vinde antene 
satelit digitale, fără abonament, 24 
programe românești, preț 6.5 milioane 
lei, un an garanție, deplasare și montare 
gratuită Tel. 0713/481776,074V84O474.

îmbrăcatninte, incălțăiminte
articole s>port (52)

•vând haine blană nurcă veritabilă, import 
Italia, gen mantou, elegant, modem, cloșat, 
culoare maro roșcat șl gri grafit mărime 44- 
50. Tel. 0741/078785.

Electrocasnice(56)

•vând hușM de spălat Daewoo, start 
perfectă, 55 kg rufe, spălare cu bule, 5.9 
milioane lei. Tel. 0722/161644.

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro ÎS;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamărescu - B-dul Decebal.

CWAIHW-

Banca pentru Locuințe

corporație internațională mass-media care 
deține poziția de lider în publicarea de ziare și 
servicii Internet in vestul Austriei, In nord- 
estul Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș. 
Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ

Organizator . 
abonamente

Condici:
■ cunoașterea foarte bună 
a localității In care domi
ciliază;
- capacitate de convin
gere;
• seriozitate;
- abilități de comunicare.

Oferim:
■ lucru într-o echipă 
tânără și dinamică.
- mediu de lucru 
profesional și compe
titiv,
- salariu atractiv în 
funcție de realizări.

CV-urile se pot preda personal, până în 15 
februarie, la secretariatul firmei în atenția 

difuzării sau prin poștă pe adresa: Inform Media, 
330161, Deva, Bdul. 22 Decembrie,nr 37A(cIădirea

cuv<
Cepromin) 

E-MAIL: 
sorina, sirmai® 
informmedia

JURNAL

•vând Mgktor Arctic mare, stare foarte buni 
Tel. 0726/158688.
•vând urgent aragaz 3 ochiuri ți cuptor de 
Satu Mare, stare bună, preț 1.5 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/343093.

VOLKSBANK

HM TAXA * anaua a tesawW » wtt

Tel. 234,940

Prestări servicii (72)

Oferte locuri de munca (74)

• Hi camtf-diiâ angajează 
vânzătoare. Condiții; experiență în 
domeniu. Informații la tel. 230036.

•gârtt nranâr de înmatriculare auto HD 05 JBH. 
Contactați-mă la tel. 0740/015454.

•pMst canat asigurări sănătate pe numele 
luncan Daniel. Se declară nul.

Pierderi (62)

Altele (61)

Citatii (63)

•Tripa Marinate Sofia, Cu ultimul domiciliu 
cunoscut în municipiul Deva bdul Decebal, 
bloc R, sc. C, ap. 33, județul Hunedoara, este 
citată la Judecătoria Deva in dosarul nr. 
6249/2004 pentru termenul de judecată din 
27.01.2005, în proces în contradictoriu cu 
Mlhoc Rodica Maria In cazul neprezentării 
judecata se va face în lipsă

•efectuez (rampart marfă Deva-Timlșoara, 
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 
600,1240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.
•meditez matematică orice nivel. Lucrez 
numai cu un singur elev. Tel. 0788/250112.

n Pml 40.000 lei

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

CHENAR • 6010

O Pru 50.000 l-. i O Pi4«i ino ooo Imi

Anunțurile m preiau alinte, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mici publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A. este o instituție financiară multinațională constituită prin 
asocierea dintre Raiffeisen Bank România S.A., unul din liderii pieței locale, Bausparkasse 
Schwaebisch Hall A.G. din Germania, liderul mondial în domeniul economisirii și creditării și 
Raiffeisen Bausparkasse GmbH din Austria.
Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A. este singura instituție financiară din România în domeniul 
economisirii și creditării în domeniul locativ, înființată în iunie 2004, și caută:

Manageri de Dezvoltare
pentru București, reședințele de județ si orașele importante ale țării.

Responsabilități principale:
* Consilierea clienților și promovarea produselor bancare;
* Supravegherea și susținerea directă a procesului de vânzare a 

produselor Raiffeisen Banca pentru Locuințe S. A. în locația 
atribuită;

* Raportarea vânzărilor;
* Pregătirea și instruirea ofițerilor de cont;
* Prezentarea periodică a rapoartelor de vânzare sau alte rapoarte 

solicitate de management;
* Promovarea imaginii băncii în spiritul valorilor organizaționale.

Cerințe:
* Experiență relevantă în vânzarea produselor financiare (bancă, 

asigurări, leasing de preferat);
* Aptitudini analitice și abilități de comunicare și prezentare;
* Abilitate în clădirea relațiilor de afaceri;
* Acuratețe;
* Spirit de inițiativă și decizie;
* Abilitate de a îndeplini obiectivele stabilite de vânzări;
* Cunoașterea unei limbi străine este un avantaj.

Remunerație:
* Oferim venituri motivante în funcție de realizări și posibilitatea dezvoltării unei cariere intr-o bancă multinațională.

* Trimiteți C V și o scrisoare de intenție cel mai târziu până la data de 20.01.2005, menționând localitatea de reședință, in atenția 
domnului Cătălin Leonte, la: catalin.lcontc^railoc.ro sau pe adresa: 
Str.Nicolae Caramfil, Nr.79,sectari,Cod014146 București;
O.P. 52, C.P. 65 București; Fax: 021 /233 19 32.
Doar cei selectați vor fi contactați.

i

railoc.ro
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0 Locul II. Otilie Aionesei a câștigat lo
cul doi la concursul Ford Supermodel of 
the World, oe a avut loc la New York, pre
miul aducându-i un contract de triodel- 
llng în valoare de 150.Q00 dolari.

0 Personaj de operă. După ce și-a rein
tegrat țară în comunitatea internațională 
renunțând să fabrice arme de distrugere 
în masă, șeful statului libian, Moua- 
mmar Khadafi, va deveni eroul unei pro
ducții britanice de operă.

Caseta rară cu Bob Dylan
Minneapolis (MF) - O Înregistrare 

rară cu legenda muzicii folk Bob Dylan, 
de pe vremea când acesta era student la, 
University of Minnesota, a fost donată 
muzeului Minnesota Historical Society Li
brary. Caseta, cunoscută sub numele de 
„Minnesota Party Tape”, a fost Înregistra
tă de Cleve Pettersen In 1960.

Pettersert, pe atunci un adolescent, a 
cumpărat unul dintre primele casetofoane 
din acele vremuri. Cei doi s-au împrie
tenit într-o cafenea unde obișnuia să cân
te Dylan, apoi au făcut înregistrarea.

Rio de Janeiro (MF) - Nao
mi Campbell și-a dezgolit un 
sân în timpul unei parade de 
modă din Brazilia, lucru 
care s-a întâmplat și anul 
trecut la Rio, ceea ce a făcut 
ca publicul să se întrebe 
dacă incidentul a fost întâm
plător sau premeditat.

Era să renunțe le chitară
Londra (MF) - Lui John Lennon i s-a 

părut prea greu să cânte la chitară, spune 
bateristul Colin Hanton, care a cântat cu 
el în trupa The Quarrymen din vremea 
când erau elevi.

Lennon a luat câteva lecții, dar a de
cis să renunțe, pentru că i se părea că 
va trece mult timp până să poată cânta 
cum trebuie. El s-a răzgândit când l-a 
văzut cântând pe Lonnie Donegan, care 
i-a dovedit că oricine poate Învăța.

Despre „marea Întâlnire" dintre Len
non și McCartney, basistul Len Garry 
povestește: „Eu îmi amintesc că Paul l-a 
imitat pe Little Richard, im* eu am zis că 
e bun și am propus să-l luăm în trupă”.

O Globo,

Manechinul a îmbrăcat, mier
curi seară, șase ținute diferite 
din colecția toamnă-iarnă 2005 
a mărcii TNG, prezentată în ca- 
dțtu Săptămânii Modei de la RIo. 
La un moment dat, rochia albă 
foarte decoltată pe care o purta 
pe sub un șal de blană s-a desfă
cut, lăsând la vedere sânul drept.

Spre deosebire de cântăreața 
Janet Jackson, care și-a cerut

Huygens pe Titan

scuze public pehttu un incident 
asemănător din februarie anul 
trecut, Naomi Campbell s-a mul
țumit să le zâmbească seducător 
fotografilor.

Anul trecut, în timpul Săp
tămânii Modei de la Sao Paulo, 
lui Campbell Naomi i s-a întâm
plat același lucru.

. Supermodelui Naomi Camp
bell â devenit Uiiadintre figurile 
familiare ale paradelor de modă 
din Brazilia, țară care li place în 
mod deosebit și unde și-a petre
cut o parte din aceste sărbători 
de iarnă. „Sunt foarte fericită a- 
ici. Oamenii sunt mai veseli, Iar 
hainele mă fac să arăt mai tâ
nără", a declăpaț mșiHâthîHUl'în 
Vârstă de 35 de ani dotiaianului

Polițiștii investighează niște 
mărturii conform cărora două 
femei au fost văzute lângă ex
ponat la momentul producerii 
furtului,

Poliția nu a făcut arestări în 
acest caz, iar casa de discuri a 
trupei a anunțat că rochia poate 
fi returnată fără ca hoții să fie 
supuși la interogatoriu. Rochia 
făcea parte dintr-o expoziție dedi
cată istoriei muzicii din Orange 
County. Curatorul expoziției, Jim 
Washburn, a estimat valoarea 
rochiei la 5.000 de dolari.

Gwen este solista trupei No 
Doubt, iar la sfârșitul anului 
trecut a lansat un album solo, 
„Love Angel Music Baby”.

Cântăreața este căsătorită cu 
Gavin Rossdale, liderul trupei 
Bush, și a debutat de curând in 
filmul „The Aviator”, in care 
joacă rolul faimoasei actrițe de 
la Hollywood Jean Harlow.

Furată din muzeu
Los Angeles (MF) - Rochia 

roșie purtată de Gwen Ștefa
ni pe coperta albumului 
„Tragic Kingdom” (1995) al 
trupei No Doubt a fost fu
rată dintr-o expoziție deschi
să la un muzeu californian.

Agenția Spațială Europeană anunță: „Acesta este un succes fantastic pentru Europa”

„Strawberry se închide
Londra (MF) - „Strawberry Fields”, or

felinatul britanic care a inspirat faimosul 
single Beatles „Strawberry Fields Fore
ver”, va fi închis curând, contrazicând 
predicția lui John Lennon.

în copilărie, lui Lennon îi plăcea să se 
ducă în parcul orfelinatului de la Wool
ton și să se joace cu copiii de acolo. Locul 
i-a inspirat mai târziu versurile bitului 
„Strawberry Fields Forever”, campus în 
noiembrie 1966 și lansat pe 17 februarie 
1967. Armata Salvării a confirmat, joi, că 
orfelinatul va fi Închis.

Membrii British Beatles Fan Club i-au 
cerut văduvei lui Lennon, Yoko Ono, să 
intervină pentru a preveni închiderea or
felinatului, devenit loc de pelerinaj pen
tru ei. în 1984, Ono a donat 50.000 de lire 
pentru salvarea instituției.

Darmstadt (MF) - Misiunea 
sondei europene Huygens pe 
Titan este „un succes știin
țific”, a anunțat vineri Jean- 
Jacques Dordain, directorul 
Agenției Spațiale Europene 
(ESA), citat de AFP.

„Satelitul american Cassini a 
Început să transmită datele” ști
ințifice înregistrate de sonda 
Huygens, vineri, în timpul cobo
rârii sale pe Titan, cel mai im
portant satelit al planetei Sa
turn, a adăugat Dordain. „Aces
ta este uh succes fantastic pen
tru Europa”, a subliniat el.

După o călătorie interplane
tară de peste șapte ani, sonda eu
ropeană Huygens a intrat, vi
neri, în atmosfera satelitului pla
netei Saturn, Titan, unde a în
registrat date pe care le-a trans
mis pe Pământ, prin intermedi
ul satelitului american Cassini.

/-■ J

Cercetătorii de la ESA privesc Imagini de pe Titan. (Foto: epaj

răgaz de doar două ore, cât a dp«a^ 
rat coborârea de pe orbită, peri 
tru a-și Îndeplini misiunea. îrr 
acest scurt interval, sonda a ana
lizat o serie de date privind at
mosfera imensului satelit.

Titan e unicul satelit din sis
temul solar despre care se știe 
că are atmosferă. Măsurătorile 
terestre au determinat compo
nența acesteia - azot (90-97%), hi
drocarburi (în principal metan, 
cam 2-10%, dar și acetilenă, eti- 
lenă, etan și propan), compuși de 
azot (cianura de hidrogen și cia- 
noaoetilena) și doar câteva urme 
oxigen.

Responsabilul ESA a precizat că 
acest lucru a marcat succesul 
misiiinii. Semnalul a fost captat 
de radiotelescopul NASA de la 
Green Bank, Virginia. Anunțul, 
făcut în jurul orei 10:30 GMT, a

fost salutat cu urale de perso
nalul ESA, reunit în sala ae con
trol de la Darmstadt.

După o călătorie cosmică de 
peste trei miliarde de kilometri, 
modulul a avut la dispoziție un

Acestea, spun oamenii de ști
ință, sunt și ingredientele care 
au existat la suprafața planetei 
noastre, la începuturile sale. Din 
cauza temperaturilor scăzute de 
pe Titan, șansele formării unor 
forme de viață sunt foarte mici, 
dar nu inexistente.

ABC a afirmat că a procurat 
mărturia adolescentului în fața 
juriului popular, din martie a- 
nul trecut. Ca urmare a acestei 
mărturii, împotriva lui Michael

Los Angeles (MF) - Băiatul 
care susține că a fost abuzat 
sexual de Michael Jackson a 
descris cu multe amănunte 
ceea ce s-a întâmplat între el 
și cântăreț, potrivit postului 
de televiziune ABC.

tul a răspuns negativ. „El voia, 
dar eu nu. Am spus «nu» și 
mi-am retras mâna”, ar fi decla
rat băiatul, potrivit‘ItBC. care 
susține că se află în posesia a 
1.900 de pagini de dosar Copilul 
a mărturisit și că Jaekson i-a dat 
să bea alcool, deși nil are decât 
un rinichi.

Jackson au fost formulate zece 
capete de acuzare.

„Eram amândoi în pat, iar el 
mi-a spus că băieții trebuie să se 
masturbeze și că vrea să mă 
învețe el cum”, a spus băiatul, 
care avea la vremea respectivă 
12 ani. Băiatul a continuat, de
scriind modul în care cântărețul 
i-ar fi atins și mângâiat zonele 
intime.

întrebat dacă și el l-a atins pe 
Jackson în zonele intime, băia-

ușile închise în majfrfe;2 
martorii nu au fost căjBl 
cu avocații apărării; ’ ?,

‘I


