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Vremea se menține închisă și se va răci 
ușor. Va ninge pe arii restrânse. Cu taxiul prin filtrul poliției

Este al doilea caz semnalat în ultimul timp la Deva, având ca victimă un taximetristdimineața la prânz seara

a interpretatCornel Crlirolul Hyperion in spectacolul pe care elevii Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie l-au prezentat la Concursul „Mihai Eminescu”. /p.3

Simeria (M.S.) - Un 
taximetrist care se afla în 
Gara Simeria a fost tâlhărit 
de unul dintre clienți, după 
care i s-a furat și mașina.Șoferul taximetrului, Cristian O., de 24 ani, din Deva, se afla cu mașina în Gara Simeria. Acolo a fost solicitat de un client să- 1 transporte până într-o localitate aflată la o distanță de apro

ximativ 30 de km de gară. După ce i s-a comunicat că tariful este de 300.000 lei, clientul a urcat în mașină. Pentru că nu primise toți banii pe cursă, taximetristul a oprit în localitatea Simeria Veche. în acel moment, învinuitul a scos un cuțit, pe care l-a pus la gâtul șoferului, i-a cerut taximetristului să coboare din autoturism și apoi a plecat spre municipiul Orăștie. Victima a

anunțat poliția. în zona municipiului Orăștie, un echipaj de poliție a încercat să-l oprească pe învinuit, dar acesta și-a continuat drumul. Urmărit de polițiști, Florin Șerban a ajuns în localitatea Șibot (Alba), unde, din cauza vitezei și a lipsei de îndemânare la volan, s-a răsturnat intr-un șanț și a suferit răni grave. în urma cercetărilor efectuate de poliție s-a stabilit că au

torul faptei locuiește în satul Tarnița- Buceș, este cunoscut cu antecedente penale și nu posedă permis de conducere. în ultimele două săptămâni, șoferii de la firma de taximetrie din Deva s-au mai confruntat cu un caz de tâlhărie, după ce un grup de 3 persoane ce erau transportate spre Hunedoara au refuzat să achite cursa șoferului și i-au luat banii din mașină.

0 Poșta Română va despăgubi clienții 
care șb-au pierdut corespondența în ac
cidentul aviatic de la lași, în timp ce co- 
letele intacte vor ajunge la destinatari 
după ce autoritățile le vor preda. (L.L.)

Gheață în zona Brad
Deva (M.S.) - Pe drumurile din județ se circulă în condiții de iarnă, fără să fie semnalate blocaje ale unor căi de acces, informa aseară Direcția județeană de drumuri Hunedoara. Singura porțiune cu probleme era consemnată în zona Brad, unde pe acostament fuseseră semnalate porțiuni cu gheață, dar care nu afectau traficul rutier. Drumarii ne asigură că și în zilele sfârșitului de săptămână sunt pregătiți pentru intervenții, în caz de nevoie, cu oameni, materiale antiderapante și utilaje. Șoferilor li se recomandă să conducă prudent și să aibă în dotarea mașinilor lanțuri antiderapante și cauciucuri de iarnă.

Un singur cinematograf în județ
La Brad clădirea Cinematografului se transformă în ruine
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Deva - Din cele 317 săli de 
cinema aflate în adminis
trarea Româniafilm, numai 
88, în toată țara, sunt în 
prezent în stare de 
funcționare.în județul nostru, însă, funcționează un singur cinematograf, la Deva. în Petroșani, 'Orăștie, Brad, Hunedoara - unde momentan se spune că cine

matograful Flacăra și-a încetat activitatea dar ea va fi reluată (ceea ce este clar că nu se va întâmpla n.r.) - la Simeria, Călan, Hațeg și, de fapt, în toate localitățile județului, clădirile cinematografelor sunt dezafectate, în paragină și în cele mai multe cazuri administrația locală nu cunoaște viitorul acestor spații, altădată mult vizitate și căutate pentru filmele difuzate. Astăzi, alternativele create cinematografului, aflate mult mai la îndemâna oricui, duce spre fali

ment instituția de difuzare a filmului. Unul din cinematografele grav afectate de lipsa unui administrator și a fondurilor necesare pentru minima întreținere a unei clădiri este cel din municipiul Brad. în această clădire, pentru evitarea izbucnirii unui posibil incendiu, a fost tăiat curentul electric. Zidurile sale au fost pătrunse de umiditate iar frumusețea de altădată a sălii a ajuns de plâns. Toată lumea așteaptă ca proprietarul — unic pe țară - să facă ceva!

Lansare de carte
Deva (S.B.) - „Dezvoltarea economică regională” este intitulat volumul a cărui lansare a avut loc ieri după-amiază, la Cercul Mi litar Deva, semnat de Va- leriu Iuhas. Noua apariție editorială se bazează pe o intensă cercetare a fundamentelor teoretice și conceptuale ale științei regionale. în prezentarea volumului, rectorul Universității Ecologice Deva, Sigismund Duma, a afirmat că „volumul, prin abordarea subiectului, este un unicat”.

Autogara noua pentru Brad
Brad (L.L.) - Municipiul Brad este blamat de toți cei ce tranzitează orașul și aceasta mai ales din cauza drumurilor care au devenit impracticabile. Chiar dacă primarul Florin Cazacu a demarat lucrările pentru repararea a ceea ce se mai poate din gropile rămase de pe vremea fostei administrații, pentru rezolvarea problemei se impun alocarea de fonduri substanțiale și demararea unei lucrări de amploare. Autogara este impropriu construită, funcționând în centrul orașului și constituindu-se

intr-un important factor de poluare atmosferică și fonică. Pentru această problemă, edilii comunității împreună cu administratorul societății B.V.Dasler au găsit o soluție și, după efectuarea tuturor procedurilor legale, noua autogară va fi construită în imediata vecinătate a gării din Brad. Din acest punct de vedere Bradul devansează Deva. Și în Deva „s-a găsit un loc foarte bun față-n față cu Casial”, afirmă primarul Muntean, dar, la momentul actual totul este la stadiul de avizare.
la acest sfârșit de săptămână, s-au luai măsuri speciale de securitate. Guvernatorul din Mosul a hotărât întreruperea totalăa circulației, în timp ce șeful poliției din Najaf le-a cerut comercianților să își închidă magazinele. (Foto: epaj

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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»k Rle« a 
fost investiți în funcția de 
secretar de Stat Joi, oca
zie cu care șLa reafirmat 
angajamentul de a pune 
în aplicare programul în- 
drizrteț de promovare a

Ifoerttyi și democratici prezentat de pre
ședintele Bush. Miercuri, Senatul SUA 
a confirmat nominalizarea Iul Rlce în
flincțla de secretar de Stat, în locul Iul 
Colin Powell.

B Candidat ucis. Gruparea Islamlstulul 
iordanian Abu Mussab al-Zarqawl, liderul 
al-Qaida din Irak, a publicat pe Internet 
o înregistrare video care arată asasina
rea unul candidat la alegerile de dumi
nică, pe Salem Jaafar al-Kanani, secre
tarul premierului lyad Allaul.

eXpfoZfol (Foto: EPA)

Atac în sudul

Foștii guvernanți, fără imunitate
Ordonanța de urgență a fost solicitată Guvernului de către reprezentanții UE și ai FMI

prevederile acestei legi privind ție sau de Parchetul Național re au răspuns, precum și problu. 
procedură specială pentru de- Anticorupție, tar jude ir>a acea- mele aflate în curs de derulare; 
clanșarea investigațiilor de natu- tora va intra în sarcina înaltei pe baza unui protocol de preda-

București (MF) - Guvernul 
a eliminat principiul imuni
tății foștilor membri al Gu
vernului pentru ivita' le 
exercitate in timpii manda
tului, prtntro ordonanță de 
urgență aprobată in ședința 
de joi și care modifică Legea 
nr. 115/1999 privind respon
sabilitatea ministerială.

Măsura menționată a fost de
cisă prin modificarea articolului 
24, alineatul 2 din Legea privind 
răspunderea ministerială. Aces
ta stipulează, în noua formă, că

ră penală nu se aplică foștilor 
membri ai Guvernului, ta nici 
o situație.

Urmăriți penal

Surse din Ministerul Justiției 
au declarat că urmărirea penală 
a membrilor Guvernului pentru 
faptele săvârșite ta exercițiul 
funcției lor se va realiza, după 
caz, de Parchetul de pe lângă 
înalta Curte de Casație și Justi-

Curți de Casație șl Justiție.
Comisia specială de urmărire 

penală va fi constituită din 
cinci membri, numiți pentru un 
mandat de trei ani care nu poate 
fi reînnoit, componența fiind a- 
probată prin decret prezidențial, 
la propunerea ministrului Justi
ției și a ministrului Administra
ției și Internelor.

Membrii Guvernului vor pre
zenta situația privind gestiona
rea activității ministeriale de ca-

re-primire, ta termen de 15 afle 
de la data încetării mandatului 
Guvernului sau al unuia dintre 
membri.

Ministrul Justiției, Monica 
Macovsi, a precizat că modifi
cările operate asupra Legii nr. 
115/1999 au fost solicitate de 
reprezentanții UE și ai FMI, cu 
termen de aprobare ta luna ia
nuarie 2005, ca o modalitate de 
combatere a corupției și de 
transparență instituțională

i în teritorii
Premierul Ahmad Qorei a promis că va pune capăt haosului armat
S-a

Ramallah (MF) - Premierul 
Ahmad Qorei a interzis por
tul armelor în teritoriile pa
lestiniene, doar membrii ser
viciilor de securitate având 
dreptul de a circula înar
mați.

Premierul Qorei, care a prezi
dat reuniunea, și noul președin
te al Autorității Palestiniene 
Mahmud Abbas, au promis că 
vor pune capăt haosului armat 
din Cisiordania și Fâșia Gaza.

Mahmud Abbas a cerut joi un 
răspuns rapid din partea Israe
lului privind propunerea de ar
mistițiu cu mișcările armate pa
lestiniene. El a obținut acordul 
de principiu al mișcărilor arma
te, cum ar fi Hamas și Brigăzile 
al-Aqsa, pentru instaurarea unei 
perioade de acalmie.

Desfășurarea a 2jXXi de mem
bri ai forțelor palestiniene de se
curitate în nordul Fâșiei Gaza, 
în urmă cu cinci zile, pare să fi 
determinai reducerea numărului

li

(Foto: EPA)
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Bagdad (MF) - Cel puțin patru persoane 
au fost ucise, iar o alta rănită intr-un a- 
tentat ai maștaă-capcană comis ieri, în 
apropiere de centrala termică Dura, situa
tă la sud de Bagdad, în timp ce alte ata- 

« curi împotriva unor secții de votare s-au 
soldai cu un mort și doi răniți.

Pe de altă parte, un polițist irakian a 
fost ucis, for doi civili au fost răniți în 
urma atacurilor care au vizat șase secții 
de votare din Kirkuk, oraș situat în nor
dul Irakului, începând de joi seară.

Doi civili au fost răniți în două atacuri 
diferite, unul ta o secție de votare din lo
calitatea al-Dur, situată ta 150 de kilome
tri nord de Bagdad, iar celălalt la un bi
rou de vot din Tikrit.

Alte trei secții de votare au fost ataca
te la nord de Bagdad, dar atacurile nu 
s-au soldat cu victime.

Israelul, acuzat de ONU
Geneva (MF) - Demolările punitive ale 

locuințelor palestinienilor reprezintă gra
ve crime de război, a declarat John Du
gard, raportorul special al ONU pentru 
drepturile omului în teritoriile ocupate, 
Intr-un raport publicat joi.

Dugard este de părere că demolarea ca
selor din teritoriile ocupate de Israel, mai 
ales la afal Jabaliya și în alte sectoare 
ale Fâșiei Gaza, nu șste justificată prin 
operațiuni militare.

Raportorul ONU susține că aceste de
molări încalcă articolul 53 al celei de-a 
IV-a Convenții de la Viena, care interzi
ce statelor ocupante să distrugă bunurile 
aparținând civililor „cu excepția cazului 
în care aceste distrugeri sunt absolut ne
cesare în cadrul operațiunilor militare”.

Dugard cere Israelului să își alinieze 
politica prevederilor dreptului umanitar. 
El a criticat și retragerea unilaterală din 
Fâșia Gaza, anunțată de premierul Ariei 
Sharon.

Raportul, care va fi discutat la urmă
toarea sesiune a Comisiei pentru Drep
turile inului, ta li martie, condamnă 
continusuea construcției zidului de secu
ritate.

Raportorul ONU a făcut referire ta de
cizia Curții Interna țicnale de Justiție pri
vind oprirea construcției liniei israeliene 
și a semnalat continuarea lucrărilor de 
către Israel.
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de atacuri antiisraeliene din a- 
cest sector. în plus, circa 3.000 
de polițiști palestinieni au mers 
ieri in sudui Fâșiei Gaza, în con
formitate cu acordul israeliano-

palestinian de securitate.
Mahmud Abbas și-a reafirmat 

decizia de a aplica foaia de par
curs, planul de pace elaborat de 
Cvartet.

12 rs lLLj L;—

Alarmă faU
București (MF) - Ame

nințarea privind amplasa
rea unei încărcături explo
zive la Palatul Parlamen
tului a fost o alarm* fitisă, 
conclazi ta. Care s-aah, 
după verificări 
făcute de cadrele SeHfcta- 
lui de Protecție și Pata, a 
declarat colonelul Ntootae 
Dobre, purtătorul de cu
vânt al SPP.

Potrivit sursei citate, 
procedurile de verificare 
derulate la Palatul Parla
mentului de cadrele SPP 
s-au încheiat la ora 
nefîind descoperit vreun 
dispozitiv exploziv.

Persoana care a anunțat 
telefonic, joi, amplasarea 
Unei bombe ta Palatul Par
lamentului ar putea fi un 
adolescent, în vârstă de a- 
proximativ 15 ani, afirnxă 
șeful Inspectoratului de Po- 
lifte Județeană (IPJ) Bu
zău, comisarul șef Nicutaie 
Marinescu.

L

Băsescu a avut mai multe 
întâlniri bilaterale

{Foto: EPA)

Irakienii din Europa
Copenhaga (MF) - Birourile 

de vot destinate expatriaților 
irakieni s-au deschis ieri, Ia ora 
locală 7:00, și în Danemarca, 
Franța, Germania, Turcia și 
Marea Britanie

Irakienii din Danemarca și 
din sudul Suediei au început să 
voteze, ieri dimineața, în con
diții excepționale de securitate, 
în singurul centru instalat în 
acest scop în regatul danez.

Biroul de vot destinat irakie
nilor expatriați din Franța și din 
câteva țări învecinate s-a de
schis, ieri dimineața, la Paris.

Electoratul din Irak este che
mat 1a vot, pentru a desemna 
componența Adunării Naționale 
de tranziție, a Parlamentului 
pentru regiunea semiautnnomă 
kurdă și a 18 consilii provin
ciale. Desfășurarea scrutinului 
în Irak va începe abia duminică.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a avut joi 
seara, în Polonia, o întâlnire 
bilaterală cu președintele Ger
maniei, Horst Kohler, care l-a 
asigurat de sprijinul ferm al 
Germaniei pentru procesele 
de integrare cărora România 
le face față în această perioa
dă.

Băsescu a avut o întâlnire 
bilaterală și cu președintele 
Croației, Stîpe Mesici, care și- 
a exprimat dorința realizării 
cât mai curând a unei vizite 
a președintelui Băsescu în 
Croația.

Președintele s-a întâlnit cu 
omologul său francez, Jacques
Chirac, care a reiterat decizia, sub administrație româneas- 
sa și a Franței de a susține că, deși fenomenul nu s-a pro- 
procesul de integrare a Româ
niei în UE la 1 ianuarie 2007.

Președinții României și 
Franței nu aveau programată 
o întâlnire bilaterală, însă - 
conform unor surse diploma
tice - aceasta a avut loc la 
inițiativa lui Jacques Chirac,, 
care a vrut să-l cunoască pe 
Traian Băsescu.

Băsescu a mai avut o dis
cuție cu președintele Austriei, 
Heinz Fischer, căruia i-a spus 
că realizarea miei închisori 
cu finanțare austriacă în Ro
mânia nu este posibilă.

La întânirea cu președin 
tele Israelului, Moshe Katsav, 
Băsescu i-a spus acestuia că 
România recunoaște din iulie 
2004 realitatea Holocaustului

dus pe teritoriul frontierelor 
actuale ale statului român.

100 de morți 
la Darfur

Addis Abeba (MF) - O sută de 
persoane au murit miercuri sea
ră în timpul unui bombarda
ment aerian Ia Darfur, regiune 
din vestul Sudanului afectată de 
un război civil, a anunțat joi U- 
niunea Africană.

Acest bombardament a vizat 
un sat și s-a soldat cu o sută de 
morți, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Uniunii Africane, A- 
dam Thiam, la Addis Abeba, un
de se află sediul organizației.

Actualmente, organizația pan- 
africană dispune în regiune de o 
forță de pace formată din 1.700 
de persoane. Provincia Darfur 
este devastata de mai bine de doi 
ani de uh tatata civil. Conflictul 
din Daftira izbucnit în februar
ie 2003 și s-a soMat cu 70.000 de 
morți până ta prezent
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0 în present, OPC Hunedoara desfă
șoară o amplă acțiune de control în vede
rea respectării comercializării șl etlche- 

» tarea biscuiților, napolitanelor etc. de 
k către agenții economici. Până în prezent 

au fost oprite de la comercializare pro
duse în valoare de 12,8 milioane de lei 
șl s-au aplicat 11 amenzi contraven
ționale Tn valoare de 21 milioane de lei.

0 Banca Transilvania va deschide luna 
viitoare o agenție teritorială în municipiul 
Petroșani. Surse din cadrul băncii au pre
cizat că noua unitate va funcționa, cel 
mal probabil, de la finele lunii februa
rie. (C.P.)

Iunie 2004: Norvegia introduce aceeași Inter
dicție. in restaurante șl baruri.

Fumatul - oprit

Ianuarie 1998: California este primul Stat 'din 
SUA unde este Interzis fumatul în baruri și cazi
nouri 10 state au preluat până acum legea an- 
tl-fumat.

In sfârșit
a venit Iarna.

Ajutorul poștașilor hunedoreni
Un euro pentru poștașii din zonele afectate de tsunami este sloganul campaniei
Clara Păs
E-MAIL: clara.pasOinformmedla.ro

Deva - Poșta Română a 
lansat un apel de întraju
torare.

Cei 34 de mii de salariați au 
făcut donații in bani cu scopul 
ajutorării colegilor din țările asi
atice afectate de valurile seis
mice. în cadrul Direcției Re
gionale de Poștă Timișoara, cam
pania de colectare de fonduri sub 
deviza „Un euro pentru poștașii 
din zonele afectate de tsunami” s- 
a derulat până la data de 20 ia

nuarie prin intermediul sub
unităților poștale din județele 
Hunedoara, Arad, Caraș-Severin, 
Timiș. „Suma colectată de sa
lariați, in valoare de 128 de mi
lioane de lei, turnează să fie dis
tribuită de Poșta Română cu spri
jinul Uniunii Poștale Universale 
către colegii noștri din Asia. Prin 
natura profesiei, poștașii sunt tot 
timpul în contact direct cu oa
menii, le ascultă păsurile și, în 
foarte multe cazuri, încearcă să 
le ofere o mână de ajutor. O 
tragedie de proporțiile celei din 
Asia nu ne putea lăsa indiferenți, 
iar colectarea de fonduri pentru

colegii noștri a venit ca un gest Oficiului Județean de Poștă

Poștașii hunedoreni au dovedit spirit de solidaritate.

Taxiuri mai scumpe în Valea Jiului
Casele fîscalizate au mărit tarifele practicate de taximetriști

Petroșani (I.J.) - Petroșă- 
nenii care se plimbă cu taxi
ul scot din buzunar mai 
mulți bani.

kilometrul parcurs între 7.500 lei 
și 9.000 lei, iar la pornire se per
cepe o taxă între 5.000 lei și 7.000 
de lei, iar prețul perceput pe 
kilometrul parcurs este între 
7.500 lei/km și 9.000 lei/km. 
Taximetriștii mai spun că la

Ieftinirea anunțată la petrol 
nu se simte pentru cei care 
folosesc taxiul pentru o de- sfârșitul lunii ianuarie aceste 
plasare mai urgentă. Prețurile prețuri vor fi modificate cu cel 
practicate în oraș variază pe puțin 10 procente.

Casele de marcat fîscalizate i- 
au determinat deja pe unii din
tre taximetriștii independenți 
din Petroșani și Petrila să ope
reze modificări la tarife. Un tarif 
practicat de taximetriști între 
Cartierul Aeroport și Primăria 
Petroșani costă deja 25.000 de lei 
la cei mai mulți dintre presta
tori.

Programe fiscale
Deva (C.P.) - Programele 

informatice necesare firme
lor pentru întocmirea fișelor 
fiscale și bilanțului contabil 
pe anul 2004 se află la ad
ministrațiile financiare. 
„Am primit în cursul săptă
mânii programele, care se 
distribuie gratuit firmelor 
din județ, a declarat Mi- 
haela Bolder, purtătorul, de 
cuvânt al DGFP Hunedoara.Decembrie 2004: Noua Zeelandă extinde în 

toate spațiile publice, fără excepții, interdicția, 
veche de 14 ani, de a se fuma.

200000-350000 lei
• Spălat-uscat-neriat - 100000-200000 lei
■ Trimat - descâlcit 300000450000 tei
■ Tăiat unghii 40000 lei
e VBat efcntfe pertanate 30000 tei
• Curățat urechi 50000 tei
• Țoale» păr urechi 50000 tei

V - ;
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 31 ianuarie 2005

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 37.723 28.902 54.537 24.389 154

Cursul valutar practicat de Băncile io*8* n 28 lai uerfe 2005 .. 11 ■ =

Valută euro dolar liră sterlină . franc elvețian forint
c c '■ V 6 V c. V C 1

BancPost 37.500 38.100 28.800 29.300 53.700 54.700 24.000 25.000 150 158
BRD 37.300 38.200 28.530 29.400 53.740 55.490 24.030 24.860 1465 159
Banca Transilvania 37.450 38.050 28.697 29.297 54.189 55.089 24.247 24.692 151,32 155,82
Raiffeisen Bank 37.350 38.050 28.550 29.350 54.000 55.150 24.120 24.710 146 156

Cursul valutar pracllcat de .casele de SChlmB valutar din Deva r"V

Star Exchange 37.300 37.700 28.500 29.000 52.500 55.500 23.500 25.000 145 155

Herdan Exchange 37.400 37.700 28.600 28.900 53.000 55.0Q0 23.500 25.000 148 153

ANUNȚ """ —— ■ ...........
începând cu data de vineri, 28 ianuarie 2005, la panoul 

de la intrarea în Primfiria Municipiului Hunedoara este afișat 
următorul proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea u- 
nor contravenții pe raza adminislrativ-teritorială a municipiului 
Hunedoara.

Proiectul de hotărâre este însoțit de Nota de Fundamentare a domnului 
consilier Răceanu Viorel.

în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei Munici
piului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni și Relații 
Publice, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii 
privind acest proiect de hotărâre

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de vineri, 28 
ianuarie 2005, între orele 8.00 - 14.00, la Compartimentul Centrul de In
formare Cetățeni și Relații Publice, camera 37.

Cei interesați pot solicita ta scris și pot primi gratuit copii după acest 
proiect dș hotărâre, care poate fi studiat și pe sito-ul Primăriei Hune
doara, ka.tadfttM wvwvd>naioriolid.ra.

Consiliul de Administrație 
al SC REAL 2003 SA Deva 

J20/1295/2003, CUI, R1709788 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A

ACȚIONARILOR, în data de 28.02.2005. la ora 10.00. la sediul societății 
' din Deva, b-dul Decebal, bl.8, parter, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea efectuării unor lucrări de reparații de construcție a canalizării la 
.Hotel Bistrița” din localitatea Eforie Sud.

2. Aprobarea efectuării unor lucrări de reparații și modernizări la Brutăria și 
Moara din localitatea Petroșani, Str. Oltului, nr.l.

3. Aprobarea casării unui autoturism Dacia 1304 PICK-UP E ăbricat ta anul 
1996, cu numărul de înmatriculare AR-02-WD.

4. Înlocuirea din funcție a unui cenzor.
5. Alegerea unui nou cenzor.
6. Diverse.
în cazul în care nu se întrunește cvorumul stabilit de Actul constitutiv, A.G.E.A. 

se va desfășura în data de 01.03.2005, în același Ioc și la aceeași oră.
Ea A.G.E.A. pot participa toți acționarii existenți la 31.01.2005, personal, sMl 

prin acționari, ta baza unei procuri speciale.
Informații suplimentare la sediul ouetăp mu Ia telefonul 0254/2SOR- 

.... 1 •'>' -s fi-

clara.pasOinformmedla.ro


ACTUALITATE - RECLAME / 6sâmbătă, 29 ianuarie 2005

El Doi hoți au fost depuși de polițiști în 
arest. Primul se numește Flavius Berchi, 
are 40 de ani și este din Simeria. El 
are de executat doi ani închisoare. Cel 
de-al doilea este din Petrila, se numește 
Gabriel Pop, are 26 de ani și a fost con
damnat la trei ani de închisoare. (V.N.)

Noii „racolatori”

Valentin Neagu
EMUL: vaJentln.neaguOinformmedla.ro

A venit și vremea PSD-ului să poarte 
frica racolării oamenilor săi. Acest lucru a 
reieșit chiar din spusele președintelui par- 

, tidului, Adrian Năstase. De puțină vreme 
el a declarat că este tot mai clară intenția 
actualei puteri de a racola parlamentari 
ai PSD. Cu ce scop? în primul rând de a 
transforma un partid „mare și ^puternic în 
partide mici și manevrabile". In opinia 
fostului prim-ministru, această strategie nu 
este înțeleasă de colegii săi mai tineri.
Să fi uitat atât de repede Adrian Năstase 

ce s-a întâmplat în ultimii ani cu foarte 
mulți membri ai unor partide „mici și 
manevrabile"? Să fi uitat Năstase atât de 
ușor cum a ajuns PSD un partid „mare și 
puternic"? Nu credem. Dar dacă da, 
atunci este bine să îi amintim: de foarte 
multe ori prin racolare!
Cât timp PSD-ul a fost la putere, aproape 

că nu era zi în care să nu auzi că directorul 
cutare, primarul cutărică ori parlamentarul 
nu știm care s-a îndrăgostit subit de politica 
pesedistă. Atunci nu a fost racolare! A fost 
cu siguranță dragoste la prima vedere! 
Oricum am privi, grija și frica lui 

Năstase ni se par întemeiate. Nu de alta, 
dar cei din opoziție au vrut întotdeauna 
să ajungă la putere. Chiar dacă proce
deele sunt departe de preceptele morale.

a m citit astăzi despre 
A acest proces. Cred 
că nu este o chestiune 
pentru care să se ajungă 
la așa de mult tam-tam. 
Fără aportul antreno
rilor nu ajungea, ca 
gimnastă, la anumite 
performanțe. Mă abțin 
să spun și altceva. 
OLIMPIA LlIPULESCU, 
Deva

Âm avut și eu două 
fete care au făcut 

gimnastică de perfor
manță și știu câte 
nereguli s-au făcut. Sunt 
convinsă că antrenorii 
au cea mai mare parte 
din vină. Sunt supuse la 
foarte multe presiuni 
psihice.
Marioara Joc, 
Deva

Sunt de partea 
antrenorilor. Trebuie 

apreciată munca pe care 
o depun cu aceste fetițe 
și dacă cuiva nu-i con
vine este liber să plece 
nefiind obligat să facă 
gimnastică. Este rușinos 
că s-a ajuns la un 
asemenea proces.
Ouvm Mureșan, 
Deva

Nu cunosc datele 
acestui proces îndea

juns de mult încât să-mi 
pot spune părerea. Ar 
trebui să avem în
credere în justiție că va 
reuși să lămurească 
toate necunoscutele 
acestui proces. Trebuie 
să avem răbdare.
Rodica, 
Deva

Să-i fie rușine! Cred 
că trebuia să le fie 

recunoscătoare antreno
rilor săi pentru ceea ce 
a reușit să facă atâta 
timp cât a fost gim
nastă. Nu trebuia să se 
ajungă până aici pentru 
că este josnic ceea ce 
face Oana Petrovschi. 
ANONIMă,

Deva

CRISTINA COMIMPEX SRL DECEBALDEVA barman

confecțloner-asamblDr articole din textileHAȚEG

VULCAN

STAR CONSTRÂNS SRL

VISION SRL DEVA

MARTINO IMBOTTITI SRL ANINOASA ANINOASA

HUNEDOARALUCIFLAV

BIS GLIGOR ȘRL

AL CANTIS SRL UZINEI

CRISTINA COMIMPEX SRL

confecționer-asamblor articole din textile

COOP. HATEGANA

VISION SRL
DIADORA TEXTIL SRL

UZINEI, 3

MORII, 6

22 DECEMBRIE, 37A

PIETROASA, 1 

SANTUHALM, 31A

contabil 

contabil 

contabil

croitor 
croitor 
■țnH&r
cusător piese din piele și înlocuitori

cusător
barman

barman
barman

bobinator aparataj electric > > 
bucătar

DANIELLE COMPANY SRL DEVA RĂNDUNICII, 6 ceaprazar-șepcar 19

^1 MMMCiA IAMX
Deva, B-dul Decebal, bl. K, parter. 

«■Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
«■Vă oferă toată gama de medicamente.

- vitamine șl minerale - suplimente nutritive - pro
duse naturiste
- ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice

Relații la telefonul 220.050.

Farmacia OROS

orar: luni-vineri: 08.00-20.00
sâmbătă: 08.00-14.00

Deva, «tr. M,Emlmracu-, MAi®
Informații șl pnopamaM:
luni-vineri, orele 8-20, la tel./fax:235777.

de familie

Elana Rusan 
« Roasă 

iții de laborator 
* Electrocardiografie

• Oecifomatrie

în urmă cu 10 ANI, în Orăștie începea activitatea Far
macie Oros. Am pornit la acea vreme cu gândul că vom fi 
alături de cei care au nevoie de cineva care să le fie alături.

Domeniul farmaceutic presupune o colaborare strânsă 
cu oamenii, noi am dorit de fiecare dată să ne apropiem 
de cei care ne-au trecut pragul.

Trecerea timpului a demonstrat că ți noi și dumnea- 
dienții noștri, sunteți mulțumiți de ce ați găsit

la noi. Dovada cea mai bună sunt cei 10 ANI de activitate. 
Am fost receptivi la tot ce ne-ați 

spus și acum vă oferim nu numai 
o farmacie, ci un complex.

Hai să vedem despre cp este vorba.
□Farmacia umană vă oferă: rețete în regim gra

tuit și compensat; toată gama de medicamente; vi
tamine; minerale.

□Farmacia veterinară vă oferă: medicamente, 
hrană, accesorii pentru animale, precum și un cabinet me
dical.

10 ANI DE EXPERIENȚĂ IA LXSrOZIȚlA DUMNEAVOASTRĂ

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă produse 
specifice farmaciilor umane, precum și:

- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat.

Tratamente cu substanțe da origine vegetală, 
minerală, animală

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

□Fttofarmada vă oferă: semințe, erbicide, fungicide, îngrășăminte fo- 
liare.

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatic, acupunctura, 

Deva, Str.Dorobanți, bl.22, *c.C, ap. 2 5, 
lel.0254-219999 sau 0254-234815, 0722/56720».

□Complexul de îngrijire: sală de fitness, cabinet de cosmetică cu per
sonal calificat și dotat cu aparatură de ultimă generație, saună, 
jfi aM ' Vă așteptăm la noi!

1U mh nmw mmmuvmsrAi

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

-

- Personal calificat și profesionist
- Onorăm rețete compensate și gratuite
- Medicamente preparate in farmacie
- Gamă completă de medicamente, pro
duse farmaceutice și cosmetice

Tel.0254-247923
ORAR: Luni-Vineri 8-2Q . kld-

Stobfitâ 8-M

vaJentln.neaguOinformmedla.ro


0 Clubul de șah Deva organizează, la a- 
cest sfârșit de săptămână, etapa jude
țeană a Campionatului Național de Șah. 
întrecerea la care și-au anunțat prezența 
cei mai buni șahiști hunedoreni ai mo
mentului contează ca sferturi de finală 
în cadrul Campionatului Național. (C.M.)

0 AC Milan a oferit 35 de milioane de 
euro plus danezul Jon Dahl Tomaason și 
argentinianul Fabrizio Cdloccini pentru 
transferul atacantului brazilian al echipei 
spaniole FC Barcelona, Ronaldinho. In
ternaționalul brazilian s-ar putea despărți 
de gruparea catalană în urma neînțe
legerilor dintre președintele Joân Lapor- 
ta și vicepreședintele Sandro Rosell. 
Ronaldinho se mai află pe lista de achi
ziții a formațiilor Internazionale Milano, 
Manchester United, Chelsea Londra și 
Real Madrid. (C.M.)

Al loanll, un jucător cu evoluții constant bune din lotul FC Clp Deva. Vied lancu, portarul viceuamploanel naționale.

CIP vrea victoria, deși nu va putea conta pe doi ^titulari în derby-ul cu AS Odorheiu
ClPRIAN MARINUț 

E - MAIL: clprian.marlnut@lntiarmmedla.ro

Deva - Meciul care va de
cide in mare măsură soartă 
locului secund în clasamen
tul Diviziei A vine pentru 
FC CIP Deva intr-un moment 
destul de dificil

' Vicecampioana națională nu 
va putea conta la partida din de
plasare cu AS Odorheiu Secuiesc 
pe doi jucători importanți, căpi
tanul, Molomfălean, și golghe
terul ultimelor etape, Gherman, 
fiind suspendați pentru cumul 
de cartonașe.

în ciuda acestor absențe de 
calibru, obiectivul fixat de con
ducerea clubului pentru derby- 
ul de duminică rămâne neschim
bat, elevilor antrenorului Virgil 
Stoica cerându-li-se să joace la 
victorie. Paul Grecu, vicepreșe
dintele FC CIP, care înaintea 
meciului cu Pandurii spunea că 
îi este teamă de joc și a avut

dreptate, se arăta, ieri, optimist 
în privința meciului cu AS 
Odorheiu.

„Am încredere că echipa o să 
facă un joc bun. Toți compo- 
nenții lotului au valoare și tre
buie să demonstreze că își me

ii...... ..................................
Absența jricărui jucător din lot 

contează, pentru că toți soni 
importanți- Suspendarea celor 
doi ne încurcă calculele, dar 

sperăm să învingem și fără ei
Virgil Stoica, 

antrenor FC CIP Deva

..................   H 
ritâ locul in echipă. Vom pleca 
spre Odorhei sâmbătă, pentru a 
nu avea surprize din cauza 
zăpezii și sper să revenim cu un 
rezultat bun”, preciza oficialul 
devean. Pe aceeași lungime de 
undă se situa și antrenorul Vir
gil Stoica, care nu s-a arătat 
foarte îngrijorat de absența celor 
doi, ci preocupat de găsirea u-

nor soluții de înlocuire și a un
ei partituri tactice cât mai in
spirate. „Absența oricărui jucă
tor din lot contează, pentru că 
toți sunt importanți. Suspen
darea celor doi ne încurcă cal
culele, dar sperăm să învingem 
chiar și fără ei. Am vizionat mai 
multe casete cu jocul adversar
ilor, am cules informații și din 
alte surse, iar acum caut soluții

tactice și diverse formule de 
echipă, pentru un joc cât mai 
bun", declara tehnicianul.

Programată inițial sâmbătă, 
pentru a fi transmisă de TVR1, 
partida se joacă duminică, 30 
ianuarie, de la ora'19.00, întrucât 
reprezentanții TVR au decis să 
nu mai realizeze transmisiunea 
de teamă să nu rămână blocați 
pe drum din cauza zăpezii.

■'

Cetate și Remin promit evoluții mai bune decât în etapa anterioară

ettpef * W* 3» WWWle MOfcUni-
WSStatea Timișwa - HCM Roman; Slfcotub Zalău 
- HCF Piatra Neamț.-V/RwtttVDeva - HC Oțefcil 

tepidBtfMJFBțti - Astral Poșta Cainău; Olt 
Vâlcea - Tomis Constanța; Selmont B.M..

~ tete geva; tț Jolictan Ciqj. - Rulmentul Brașov, 

țfe glB. VI »K) 'a 1 323-257 20

8. IM -jaiMm m ta. . 4 --ț:26 274-287 9

10. Selmont 11 3 2 6 299-328 8

ClPRIAN MARINUț

E-MAIL: ciprlan.marinut@informmedla.ro

Deva - învinse în prima 
etapă din acest an, cele două 
echipe devene din Liga 
Națională de handbal femi
nin au ca obiectiv obținerea 
victoriei în partidele pe care 
le vor susține duminică în 
cadrul etapei a 12-a a com
petiției.

Spectatorii deveni vor putea 
vedea la lucru, pentru prima 
dată în acest an, echipa 
„viperelor galbene”, U. Remin 
urmând să întâlnescă, pe teren 
propriu, formația Oțelul Galați. 
Meciul se anunță un examen di
ficil în primul rând pentru 
antrenoarea Maria Tudora, în
trucât pe banca tehnică a

echipei'vizitatoare se află Cor
nel Bădulescu, valorosul și ex
perimentatul tehnician cu care 
U. Remin cucerea „Challenge 
Cup” în 2002, singurul trofeu eu
ropean cucerit de o echipă de 
handbal hunedoreană.

„Echipa a juoat bine și du
minică cu Astral, chiar dacă a 
pierdut, iar contra Oțelului are 
ca obiectiv obținerea ambelor 
puncte puse în joc. E important 
să învingem, nu doar pentru a 
ne spori zestrea de puncte, ci 
și pentru ca jucătoarele să 
capete încredere în forțele pro
prii”, afirma Gheorghe Crișan, 
președintele executiv al U. 
Remin.

Nici una dintre cele 17 
jucătoare din lotul „viperelelor” 
nu are probleme medicale, iar 
echipa a intrat în cantonament

pentru pregătirea meciului 
vineri seara. Prețul unui bilet de 
intrare este 30.000 lei.

Cetate, învinsă fără drept de 
apel de Oltchim Rîmnicu Vîleea 
în ciuda așteptărilor președin
telui Marfan Muntean, vrea să 
se revanșeze și să confirme as
pirațiile la un loc în Europa 
printr-o victorie în fața celor de 
la Selmont Baia Mare. Misiunea 
nu pare imposibilă, întrucât 
echipa băimăreană e departe de 
forma de acum câteva sezoane, 
când juca în fazele superioare 
ale cupelor europene, „Obiec
tivul nostru e Un loc în cupele 
europene, de aceea abordăm 
toate meciurile cu gândul la vic
torie. E timpul ca jucătoarele Să 
demonstreze că au valoare și că 
pot atinge acest obiectiv”, pre
ciza Marian Muntean.

Renata Tătăran, posibilă 
golgheteră ■ U. Remin Deva.

■12î-£aNuijBal^.;--;^'/,2 18 29Ș-g89'.' S
U. 2 -a'- 9 278-817- 4 

14. lUfilv. Timișoara 11 0,1 10 2492.337 J 
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Cetate Deva ? U. Jolldon Cluj; HCF Piatra Neamț 
- 8. Remin Deva

Fotbaliști elvețieni 
în grevă?

Geneva (C.M.) - Jucă
torii echipei Servette Gene
va, la care evoluează și a- 
tacantul român Viorel Mol
dovan, au amenințat că nu 
se vor mai antrena dacă nu 
va fi găsită o soluție pentru 
salvarea clubului de la fa
liment.

„Avem nevoie de garanții 
solide, atât in scris, cât și în 
conturile noastre bancare”, 
a declarat căpitanul forma
ției, francezul Christian Ka- 
rembeu. Jucătorii echipei 
Servette, a cărei director 
tehnic este românul Adrian 
Ursea, nu și-au mai primit 
salariile din luna octombrie 
a anului trecut.

Patronul clubului, Marc 
Roger, a anunțat, luni, că 
gruparea este salvată de la 
faliment, după ce omul 
libanez de afaceri Joseph 
Ferrayer a acceptat să in
vestească suma de 12 mi
lioane de euro pe sezon.

Mobilier la comandă
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0 Eohlpa din liga a treia Gramanet a 
terminat la egalitate, joi, pe teren pro
priu, scor 2 - 2 (1 -1), partida cu for
mația Betls Sevilla, în prima manșă a 
sferturilor de finală ale Cupei Spaniei, 
Informează AFP.(MF)

0 TonlMwna Monica Nlculescu, cap de 
serie numărul 7, a ratat, vineri, califica
rea în semifinalele probei de junioare de 
la Australian Open. Românca a fost în
vinsă în sferturi, cu de 7 - 6 (7/3), 6 - 4, 
de elvețlanca Tlmea Bacsinszky.(D.N.)

0 Românie va evolua ti grupa B la Cam
pionatul European de baschet feminin, 
competiție care va avea loc, în perioada 
2-11 septembrie, în Turcia. Din grupa B 
mal fac parte Rusia, Spania, Lituania, 
Serbla-Muntenegru șl Turcla.(MF)

Spartak Moscova nu-l 
mal vrea pe Tamaș

Moscova (MF) - Fundașul echipei Spar
tak Moscova, Gabriel Tamaș, nu mai intră 
în calculele antrenorului Aleksandr Star
kovs pentru acest sezon, el nefiind inclus 
in lotul deplasat la Marbella pentru un 
stagiu de pregătire care se va încheia pe 
10 februarie, infoimează site-ul oficial al 
clubului rus. Din lotul formației moscovite 
mai fac parte doi jucători români, Adrian 
leneși și Florin Șoavă. Gabriel Tamaș a 
fost convocat de antrenorul echipei națio
nale de tineret a României, Nicolae Ma
nea,'penifti mecitiFamfcal df selecționata 
similară a Slovaciei, care va avea loc pe 
8 februarie la Larnaca.

Partide „blat”, cu premeditare
Arbitrul german Robert Hoyzer a recunoscut că a influențat voit unele jocuri

Berlin (MF) - Arbitrul 
german Robert Hoyzer a 
recunoscut, joi, Intr-un 
comunicat dat publicității de 
avocații săi, că a influențat 
rezultatele mai multor 
meciuri la care a fost 
delegat și pt î care a pariat, 
informează AFP.

„Acuzațiile ce mi se aduc sunt 
adevărate în cea mai mare parte. 
Regret profiind și vreau să-mi 
cer scuze față de Federația Ger
mană de Fotbal (DFB), față de 
colegii mei și față de suporteri. 
Am oferit anchetatorilor toate 
documentele și informațiile pe 
■oare la dețin privindpersoanelo 
implicate in această afacere și 
stau la dispoziția Parchetului și

a federației germane pentru a 
face lumină In acest caz”, se ara
tă In comunicatul citat. Hoyzer 
a fost acuzat că, motivat de pa
riurile sportive, a influențat re
zultatele meciurilor pe care le 
W.................................. ......

Acusațiile cernise aduc sunt 
adevărate ta cea mal mare parts. 
Regret prated și vreau să-mi cer 

scuze feți de Federația Germană de 
Fotbal.

Robert Hoyzer

..................................................... W 
conducea. Este vorba de un meci 
din?”- r' ur^al-CupeiGerma
niei, disputat pe 21 august 2004 
Intre Paderborn (divizia a IlI-a)

și SV Hamburg, la care arbitrul 
ar fi influențat rezultatul (4-2), 
luând intenționat decizii erona
te. El a acordat două penaltiuri 
pentru Paderborn și l-a eliminat 
de pe teren pe atacantul echipei 
SV Hamburg, Emile Mpenza. An
cheta continuă și In privința al
tor partide.

Miercuri, DFB a depus o plân
gere la Parchetul din Berlin îm
potriva arbitrului Robert Hoy
zer, în vârstă de 25 de ani, oficia
lii germani sperând ca aceasta 
să ducă la identificarea „persoa
nelor care au pariat stime mari 
pe meciurile arbitrate de Hoy- 
-zer”. Petriyiț prssei locale, Hpy- 
zer ar fi avut contacte regulate 
cu mafia croată. Pe de altă parte, ».

vicepreședintele DFB, Rolf Hocke, 
a afirmat, joi, că asistentul lui 
Hoyzer la meciul din liga a do
ua, Essen - FC Koln, disputat In 
octombrie 2004, a fost amenințat 
de mafia croată înaintea meciu
lui. Intr-un comunicat dat publi
cității joi, președintele FIFA, Jo
seph Blatter, s-a declarat „mâh
nit" de faptul că arbitrul Robert 
Hoyzer a încălcat grav normele 
de etică. „FIFA este mâhnită să 
vadă un arbitru tânăr promiță
tor care a încălcat atât de grav 
nomele de etică, fără a fi des
coperit o perioadă de timp. Ar
bitrii trebuie să garanteze .im
parțialitatea și fair-play-uL.De a- 
ceea, asupra lor planează exigen
țele morale cele măi Înalte".

Utmanen hi Hansa Rostock
Rostock (MF) - Jucătorul finlandez Jari 

Litmanen va evolua până la finalul sezo
nului 2005-2006 la formația Hansa Rostock, 
informează AFP, citând surse din cadrul 
grupării germane.

Litmanen, în vârstă de 83 de ani, jucase 
până in prezent la FC Lahti, după ce a pă
răsit, în aprilie 2004, echipa Ajax Ams
terdam. Jari Litmanen va trebui să efec
tueze mai întâi vizita medicală, Înainte de 
a semna un contract până în iunie 2006, 
însă fotbalistul a primit deja tricoul cu nu
mărul 26 și ar putea evolua în meciul de 
pe S februarie cu Shalke 04.

Sosit la Amsterdam In 1992, Litmanen 
a câștigat cu Ajax patru titluri de campion 
ai Olandei, Liga Campionilor și Cupa In
tercontinentală. în 1999 s-a transferat la 
FC Barcelona iar In 2001 a evoluat la FC 
LiverpooL în 2002, a revenit la Ajax Ams
terdam, pentru care a rămas cel mai bun 
marcator In competițiile europene cu 24 
de goluri. Jari Litmanen este component 
al naționalei Finlandei, adversara Româ
niei hi grupa I de calificare la CM-2006.

Pleșan rămâne în Cetatea Băniei
Transferul mijlocașului la gruparea Dinamo a eșuat

Craiova (ME) - Antrenorul 
Pavel Badea a declarat câ a 
fost informat de patronul 
Dinei Staicu că jucătorul 
Mihăiță Pleșan rămâne la 
Universitatea Craiova, 
negocierile privind un 
transfer la Dinamo eșuând.

în timpul antrenamentului 
efectuat, joi, de jucătorii echipei 
Universitatea Craiova, antreno
rul Pavel Badea a discutat la te
lefon cu patronul Dinei Staicu, 
căruia i-a spus că nu este de a- 
cord cu transferul lui Pleșan la 
Dinamo.

La antrenament a asistat și 
un grup de suporteri ai forma
ției craiovene, care și-au mani
festat dezacordul privind un 
eventual transfer al jucătorului 
la Dinamo. Liderul galeriei cra
iovene, Gabi „Blondu” Țârcă, a 
declarat că jucătorii pare ar fi 
urmat să ajungă la Craiova de 
la Dinamo; în schimbul lui Ple
șan - Vlad Munteanu, Tameș și 
Bălțoi - nu au jucat nici pentru 
echipa a doua a clubului bucu- 
reștean. „Asta ar însemna că noi 
am deveni Dinamo IU, MM ră
mâne să vină Tălnăr și Orac an-

Sabăuîn t * yl
Santiago (D.N.) ■ Tenis- 

manul român Răzvan Sa- 
bău s-a califici , vineri, in 
sferturile de finală ale tur
neului challenger de la 
Santiago (Chile), dotat cu 
premii In valoare totală de 
25.000 de dolari. Sabâu I-a 
învins în turul doi pe chi
lianul Fhillip Harboe, cu 
sconfl de 7 - 6 (7/1), 6 - 2 
și II va întâlni în sferturi 
pe italianul Aleaaio IM Ma
uro. Tenismanul Victor Hă- 
neecu, cm de serie numă- 

în

Mihăiță Pleșan (galben), cel mal dorit jucător din țară

trenori și chiar că vom deveni 
sateliții câinilor”, a spus „Blon- 
du”. După antrenament, Mihăiță 
Pleșan a plecat de la stadion, 
spunând că este jucătorul Uni
versității și că nu știe nimic alt
ceva. „Pleșan este jucătorul nos
tru și eu îmi doresc să rămână 
la Universitatea. în rest nu știu 
nimic. L-am sunat pe Staicu și 1- 
am spus ceea ce vă spun și dum
neavoastră, că Pleșan trebuie să

rămână, sau dacă nu, să nu 
meargă la Dinamo”, a spus Ba
dea la încheierea antrenamen
tului. După un sfert de oră, timp 
în care a discutat cu suporterii 
prezenți, Badea a fost sunat de 
către Staicu, care i-a spus că 
negocierile cu Dinamo au eșuat. 
„Staicu mi-a spus în acest mo
ment că tranzacția cu Dinamo a 
căzut iar Mihăiță nu va merge 
la Dinamo”, a spus Badea.

Inzaghi, la cuțit
Milan (MF) - Atacantul 

echipei AG Milan, Filippo 
Inzaghi, va fî supus unei 
intervenții chirurgicale la 
mâna dreaptă, în urma u- 
nei accidentări suferite, < 
miercuri, în partida cu U- 1 
dinese, scor 3 - 2, din sfer
turile de finală ale Cupei 
Italiei, informează AFP.

„Sunt nevoit să mă ope
rez, dar voi reveni foarte 
repede pe teren”, a decla
rat jucătorul, după ce a 
fost consultat de medici. 
Potrivit diagnosticului, ju
cătorul și-a fracturat unul 
dintre oasele metacarpiene 
de la mâna dreaptă.

Atacantul echipei mila
neze a revenit pe teren, 
miercuri, după o absență 
de trei luni, în urma unei 
intervenții chirurgicale su
ferite la glezna stângă. In
zaghi a intrat pe teren cu 
20 de minute Înainte de în
cheierea partidei cu Udlne- 
se, el contribuind la golul 
prin care AG Milan a reu
șii egalarea, la 2 - 2. Inza
ghi va fi indisponibil intre 
două și trei săptămâni.

Galeria „câinilor” ataca dur eonducerea
Susținătorii dinamoviștilor, nemulțumiți de transferuri

București (MF) - Susțină
torii dinamoviști sunt în
demnați pe rite-ul oficial al 
suporterilor să vină In 
număr cât mai mare la 
mesial amical cu Inter Gaz 
București, care va avea loc 
Sâmbătă, la ora 12, pe 
stadionul Faur, pentru a 
protesta față de deciziile 
conducerii clubului de a 
vinde cri mal buni jucători.

„Veniți în număr cât mai ma
rii fi băgați frica în acești ne
mernici oaze își bat joc de Di- 
■BKT ie arată în mesajul su-

este inimaginabil. Transferuri 
pe care alții le fac în decursul 
unui an sau chiar doi, Dinamo 
le face in două zile. în loc Ml se 
construiască o echipă, se reci
clează jucători dați afară din 
Turcia sau jucători care și-au 
condus echipa spre ultimul loc 
al Diviziei A. La Dinamo nu mai 
cântă N&D, cântă ASIA și se 
pleacă tot in ASIA”, comentează 
suporterii dinamoviști eveni
mentele de la Dinamo, care l-a 
transferat pe atacantul Ionel Dăn- 
ciulescu la campioana Chinei, 
Shanien Jlanlihao, In timp ce ju-

Seul din Ooreea de Sud. „Con
ducerea lui Dinamo a înnebunit: 
500.000 de dolari plus Vlad Mun
teanu, Tameș șl Tibor Moldovan 
la schimb cu Pleșan?! Oare exis
tă conducători mai hoți decât la 
Dinamo? Oare există conducă
tori mai proști decât la Dinamo? 
Oare există cineva să ne scape 
de ei cumva? La flecare șase 
luni, sau chiar mai des, acești 
derbedei ne omoară. Niște golani 
care au aluna să conducă oel mai 
iubit club din Romania și care 
fură de nouă ani neîncetat. 
Plecați dracului de laDinamol”, ^.4 ___-- _ax_ ..t —1

uL.De
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Băieții care chiar cântă live
“Suntem niște norocoși ai destinului: trăim din pasiunea noastră pentru muzică!”

Picătura de înțelepciune
goliciunea spirituală este zgomotoasă.

**•
rpoba vuiește pentru că e goală.

■p^-umai pentru cei lași tăcerea e de aur.

*.*
ț n Paradis, dracii intră doar cu pașaport 1 diplomatic.

Valeriu Butulescu

Mod de preparare:
Pastele fierte se amestecă apoi cu cele

lalte ingrediente tăiate cubulețe, se sărează 
după gust. Se așează în castronul pentru 
salată, se adaugă uleiul de măsline și se 
decorează cu frunze de pătrunjel verde.

Paste ca legume și maioneză
Acest tip de salată se prepară asemă

nător cu prima retetă, doar că în loc de 
ciuperci, măsline și brânză se folosesc le
gume fierte: morcovi cubulețe, mazăre și 
facultativ boabe de porumb (există în ma
gazine la pungă, congelate), în cantități 
echivalente. Așezate în salatieră, sunt a7 
mestecate cu maioneză făcută în casă ori 
cumpărată, din ouă sau vegetală. Ca să fie 
mai aspectuoasă poate fi decorată cu ver
deață iar pastele folosite să fie sub formă 
de fluturași.

Loredana Ghejan 
EMAIL- loredana.ghejan@informmedla.ro

Deva - Proconsul a ajuns 
pentru prima dată în orașul 
de la poalele cetății, în 
cadrul turneului de pro
movare a noului album „5”. 
Prin excelență un „Produs 
de 5 stele”, albumul conține 
piesa „Te visez” care, deși a 
fost difuzată doar la pos
turile radio, este de 8 luni în 
Top 100. O trupă cu perso
nalitate, cu piese fredonate 
de tot mai mulți fani, con
siderată de unii a fi „întâia 
formație a țării” se prezintă 
simplu: Proconsul.

CuvâaM Man Ce înseamnă 
această promovare originală 
exclusiv ta cluburi, o schim
bare a publicului țintă? 
PROCONSUL: La început ne am 
adresat unui public cu o medie 
de vârstă între 24 de ani și 50, 
pe parcurs am reușit să avem 
priză, fără probleme, și la cei cu 
vârste de 17-18 ani. Ne dorim 
foarte tare ca tot ce facem în stu
dio să expunem și pe scenă, iar 
cine spune că nu se poate e un 
mincinos. Vrem să vedem pe 
fața publicului expresia aceea 
„după spectacol”: „Da, mă tată! 
Băieții de la Proconsul chiar 
cântă!”

Clu Presupun dea „n”- a 
oară când aști întrebat, dar 
cum e si faci parte din bunilia 
prezidențială?

Bodo: Pentru mine ține de viața 
privată, iar pentru Proconsul e 
la fel ca înainte. Pot spune că 
am fost considerați marii ab
senți ai campaniei electorale. 
Proconsul cântă pentru fani de 
5 ani și același lucru îl vom face 
și de acum înainte.
Florin: Am început noi să 
mergem pe rând după țigări...

C.L.- Ați avut neplăceri din 
cauza versurilor pline de ro
mantism și dragoste?
PROCONSUL: Noi ne inspirăm 
din viață, din ce trăiți voi, din 
ce trăim noi, pentru că absolut 
toți membrii formației ne-am în
drăgostit foarte tare și iubim. 
Când am prezentat piesa 
„Cerul”, o femeie ne-a spus din 
spatele unui birou că piesa e 
bună, dar mai trebuie să lucrăm 
un pic la text. Am fost întrebat 
„ce-i ăsta, măi Bodo, cine i mai 
spune unei fete așa ceva: „Aș 
culege in palmă o stea”. Să fim 
serioși, și în 2500, dacă un bărbat 
vrea să cuaerească o femeie, tot 
textele astea i le va spune.

CJL: în acești S ani care au tre
cut peste Proconsul, dacă ar fi 
si trageți o linie, ce nu vreți 
si pierdeți?
PROCONSUL: Ne mișcă foarte 
tare oamenii simpli și dragostea. 
Nu vrem să pierdem niciodată 
sentimentul acesta și credința în 
Dumnezeu. în urmă cu câțiva 
ani, o doamnă ne-a contactat 
pentru a-i face o surpriză iubi
tului ei: ea a fost cerută în 
căsătorie în timpul unui concert

avea loc nunta celor doi pentru

Proconsul prestând live la Deva,

de-al nostru, pe piesa Cerul. 
Povestea ei de dragoste ne-a 
mișcat foarte mult, ne am mobi
lizat și am mers la localul unde

a cânta. A fost un cadou ne| 
maipomenit pentru tânăra fa
milie.

PfOCOWBBt*-
Debut: 1999, maxi single de debut ‘Da la etișl...'
Evoluție: 2000 - locut Iii, Mamaia “Cerul";

2001 - câștigă trofeul “Cerbul de iw’i
2002 - ‘MW luat inima" devine abținui da aur.

Animale de companie, în prezent, mai căutate
Broscuța cu tâmple roșii de Florida are nevoi speciale mai ales în anotimpul friguros

O broască țestoasă în mediul el natural pe o plajă însorttă.

petare). Dacă avitaminoza s-a in-
Din secretele bunicii

Nu știi să sărezi peștele proaspăt? întâi 
" îl cureți de solzi și de intestine, înde
părtezi capul (nu-1 arunci, căci din capete 
poți fiice o ciorbă excelentă). Iei sare grun- 
joasă cu pumnul și îl freci bine inclusiv 
în interior. Nu fiice economie la sare! 11 
lași o jumătate de oră pe un tocător de 
lemn, apoi 11 clătești în puțin lapte și-l 
gătești cum îți place. Fii fără grijă, peștele 
nu va fi prea sărat. El iși ia atâta sare câtă 
are nevoie. (V.R.)
J1 Pisica ta mănâncă frunzele plantelor 
" decorative? Este neplăcut pentru că dis

truge florile și e nesănătos pentru ea. Ca 
să eviți această neplăcere, seamănă grâu 
sau gazon (iarbă) într-un ghiveci la care 
pisica să aibă acces. (V.R.)
Jț Fasolea te balonează? Sigur nu știi s-o 
"gătești sănătos. După ce ai ales și ai 
spălat boabele, lasă-le mai multe ore în apă 
să se înmoaie (eventual de seara până di
mineața). Ea nu-ți va mai produce gaze 
după consumare dacă cel puțin prima apă 
în care i-al dat câteva clocote o arunci. A- 
tenție, să nu pui a doua apă rece peste boa
bele fierbinți, că le va întări! O pui din nou 
la fiert în apă clocotită, cu boabe de piper, 
o foaie de dafin și ceapă. Rezultatul aces
tei combinații 11 vei resimți, căci vei avea 
o digestie fără probleme. După fierbere, din 
fasole se poate face clprbă sau iahnie. Iar 
dacă Ie servim cu o salată de ceapă, efec
tul e garantat. Nu însă și dacă fasolea se 
asociază eu came, mai ales afumată. (V.R.)

Viorica Roman
E-MAIL: viorlca.roman@informmedia.ro

Deva - Crescătorilor de 
broaște țestoase, mai exact a 
celei cu tâmple roșii de 
Florida, le prezentăm reco
mandările dr. Constantin 
Mihăilă, medie veterinar, 
pentru sezonul rece.

Numărul crescătorilor de 
broaște țestoase sporește. Moti
vația? Le poți lăsa singure în 
casă și două Zile, sunt afec
tuoase, nu produc alergii și nu 
transmit boli, nu fac năzdrăvănii 
ca alte animale de companie.

Broscuțele cu tâmple roșii se 
pot îmbolnăvi în sezonul rece 
dacă temperatura apei din ac
vaterariu nu are o temperatură 
constantă de 24-28 de grade, asi
gurată de un încălzitor cu ter-

mostat special. Fluctuațiile de 
temperatură îi pot provoca pneu
monii.

Altă problemă majoră este 
avitaminoza, mai ales de Vit. A, 
ce se poate preveni prin injecții 
cu Vit. A la 10-14 zile (cu re-

stalat apare edemul palpebral 
(umflarea pleoapei) și se tratează 
cu Vit. A și cu unguente eu 
această vitamină plus antibio
tice.

Calitatea apei din acvaterariu

și a alimentației îi poate afecta 
starea de sănătate. Cea mai in» 
dicată apă este cea de izvor. Apa 
de fântână poate prezenta prob» 
leme din punct de vedere mi« 
crobiologic, cea de la robinet 
este tratată cu clor, iar prin fier
bere se demineralizează. Ali
mentația indicată este cea spe
cifică, din farmaciile veterinare, 
la care se pot adăuga: carne 
proaspătă de vită, de pește și de 
pui (mai puțin agreată).

Măcar o dată pe an broscuțele 
trebuie să hiberneze pentru 30 
de zile. Aceasta se poate provo
ca prin scăderea treptată a tem
peraturii apei. Sub 10 grade in
tră în hibernare.

în farmaciile veterinare e- 
xistă toate obiectele necesare 
dotării unui acvaterariu, inclu
siv încălzitorul amintit și in
sulițe de uscat pentru reftigiu.

Să bem vin sau nu?
Deva (MF) - Cu toții dorim să 

trăim mai mult și să avem vieți 
sănătoase. Dar care este cea mai 
bună modalitate de a ne atinge 
acest scop? O abundență de studii 
științifice au cuprins băutorii de 
vin. Aceste persoane, în special, 
sunt confruntate cu informații 
care par deseori incomplete sau 
complementare. După multe in
dicații benefice sănătății favora
bile consumatorilor de vin iată 
și un avertisment în privința nu
mărului de pahare: nu toată lu
mea are aceeași toleranță pentru 
alcool. Cantitatea pe care o per
soană o poate consuma depinde 
de: (a) diferența de mărime a cor
pului; (b) genul (femeile tolerează 
în general mai puțin alcool decât 
bărbații pentru că masa lor mus
culară are tendința să fie mai 
mică și au mai multă grăsime, 
ceea ce duce la o transformare 
prin metabolism a alcoolului în
tr-un mod mai puțin eficient, mai 
mult, femeile au în general 
niveluri mai mici ale enzimelor 
cheie pentru arderea alcoolului); 
(c) rata consumului (vinul ar tre
bui sorbit, nu băut cu înghițituri 
mari); (d) dacă băutura este con
sumată cu mâncare sau nu; și, în 
mod special, (e) factorii genetici.

«I
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Soluția Integrantei din numărul precedent: F

Un regim alimentar sănătos și echilibrat este preferabil

ANGAJEAZĂ

SĂRUT - I - EZ - MANA - SALAM - CEHA - TA - AL - TORT.

Medicii nutriționiști cred că 
regimurile constante de slăbit 
pot prezenta un mare risc pen
tru sănătate și li fac pe oameni 
să aibă o părere foarte proastă 
despre ei inșiși. Nu este deloc 
sănătos pentru organism să-l 
supunem in mod constant la 
scăderi in greutate in urma di
etelor fade sau inconstante, 
recâștigând kilogramele pier
dute după un anumit interval de 
timp. Oamenii ar trebui să 
Opteze pentru o alimentație 
echilibrată și un program de 
exerciții fizice regulate.

De exemplu, include toate 
grupele de alimente in dieta ta 
zilnică și nu te Înhăma la 
regimuri alimentare sărăcă
cioase care iți cer să elimini lac
tatele eau cerealele. Dacă vei 
încerca să trăiești fără o ali
mentație echilibrată, vel sfârși 
prin a suferi de serioase defi
ciențe de substanțe vitaminice și 
nutrlenți necesari bunel 
funcționări a organismului

Femeile care doresc să scadă

în greutate ar trebui să-și fi
xeze un regim alimentar care să 
le asigure un aport de 1000 până 
la 1600 de Calorii pe zi, iar băr
bații în jur de 1600 de calorii 
până când vor atinge greutatea 
dorită.

Nu trebuie să te Înfometezi, 
deoarece cu siguranță vei sfârși 
prin a exagera cu mâncarea pen
tru a compensa restricțiile din

perioada de dietă. Dacă orga
nismul tău se va simți În
fometat, atunci va Încerca să 
conserve mai multa energie pen
tru a se proteja, ceea ce 
Înseamnă că este posibil să 
câștigi In greutate imediat ce vei 
reîncepe să te alimentezi nor
mal. Orice program de slăbit tre
buie să fie realist și să nu 
promită ceea ce nu poate oferi.

Curiozități ale animalelor
• Există un mic peștișor, Înarmat cu un 

ac ascuțit, care e unul din dușmanii cei 
mai primejdioși ai rechinului. Fiind 
Înghițit de acest uriaș răpitor, peștișorul 
sparge cu acul pântecele rechinului și iese 
în libertate, Iar rechinul moare.

• în lumea animalelor recordul la sări
turi este deținut de antilopa cu labe negre 
care sare peste 12 m. Cangurul cenușiu 
sare peste 8 m, delfinul - 5 m.

• Un grup de cercetători a stabilit că 
urșii polari sunt dotați cu niște ochelari 
de soare naturali. Ochii lor sunt apărați de 
un fel de membrană care are rolul de a 
atenua lumina orbitoare reflectată de 
zăpezile veșnice ale nordului.

• Una din cele mai curioase și rare 
maimuțe din lume este cea numită mus
tața regală. Această maimuță e atât de 
mică, încât Încape intr-o palmă, în schimb 
are niște mustăți foarte mari. Maimuțica 
trăiește în junglele braziliene și se hrănește 
cu fluturi, gândaci, arahide, banane etc.
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Felicitat i- i

• AM4» Ianuarie ax «Stica Petru din 
Sălațu te Jos,lmpSn^te70M*l. Soția, copiii, 
nurorile țl nepoții Adrian, Arini șl Olana D 
urează sănătate, viață lungă șl âămutyșKr

• cu șrikM împlinirii vârstei te 1! w»n, 
nărinajl bunicul Paul îți urează sănătate ȘMa 

_mp i'.AIInȘmadici.
WiKiMeu .La mulți ani” pentru Bârzăneanu 

' teogeta ți Maler Iulian, să aveți parte de o viață 
frumoasă țl de multă sănătate. SC Symetria țl 
Uno Product

• vând MO mp teren (grădină) fa Urci, la 15 km 
de Slmeria, preț negociate. Tel. 260874.
• vând teren intravilan 1800 mp ți extravilan 
2400 mp, ambele în Deva. Tei. 0727/S96665. ,
• vând teren Intravilan la Șosea, Hunedoara, 
apă gaz, curent, suprafață plană 6 euro/mp. 
Tei. 0723/005657.

Cumpăr soatii comerciale 
(26)

• oaașâr otai comercial la stradă 10 -15 mp, 
zonă bună. Tel07Z3/227569.

Decese (75) Comemorări (76)

Vând ap. 2 camere (03) Imobile chirii (29)
• urgent «pertament 2 camere, Al. Armatei, eta i
3, semidecumancât, oontorizat instalații 
sanitare noi, ne/mobilat ocupabH imediat 750 
milioane lei. Tel. 224296,0788O617S2.

Cumpăr ap.2 camere (04)

• anartauMt, 2 camere, Gojdu, etaj 3, preț 520 
mtee iei. Tel.224182.0723/499284;

Vând ap. 3 camere (05)

• demn 43 ani caut de închiriat garsonieră / 
apartament 2 camere. Relații Nistor Sandu, sat 
Culeț, nr. 16, Ilia
• IndiHaz apartament 2 camere ne/mobilat, 
zonă centrală Deva cu toate facilitățile, reco
mandabil pe termen lung, preț 70 euro/lună Tel. 
0727/596665.
• ofer ppre închiriere, în Oeva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, fa prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084. ,

• apartament 1 camere, semidecomandat 
contorizat jaz șl apt parchetat bloc de 
cărămidă preț 700 milioane lei Tel. 0745/356077.

• vând/MMasapertiUMUl3camere,etaJ2,în 
Deva, torte fad I Jtăllh- tr-o zonă plăcută preț în 
funcție de cerințe. Tei nrawii422.

Imobile schimb (30)
• schimb garantară zona M. Eminescu, etaj 2, 
contorlzată parchet, decomandată pivniță 
garaj lângă bloc cu apartament 2 camere. Tel. 
224298 07*361782.

Vând ap. 4 camere (07)
Auto românești (36)

• wgmt apartouwit 4 camere, zona Liliacului, 
etaj 2,2 balcoane, 2 boxe, 2 băl, oontorizat 
repartitoare, lavabll, Interfon, 15 mid. Tel. 
22429807*1361782.

Vând case, vile (1 3*

• casă mare, cu jaz, anexe, curte, grădină de 
1250 mp, pomi, vie, apă curent telefon, în 
comuna Clugud-Alba. Relații latei. 0254/221328
• mpert casă mare frumoasă Bretea 
Murețană 3 camere, bucătărie mare, 2 cămări, 
plvnta 2 încăperi, terasă fântână cu pompă St

ari, preț 1300 mid lei. Tel, 224298 07*361782.
• vând cari 2 camere, complex pentru animale, 
fântână în curte, pomi fructiferi, vie mare, 
grădinăîn sânpaul (ȚgMureț), teren extravilan, 
preț 800 milioane leL Tel. 218084,0265/473593, 
0740/434716

txn. «vândcari3camere,bucătărie,bale,gresie, 
li taianța,centraiatermtca,pivnița,tantana,garaj, 

dependințe, grădină vie teren extravilan In 
Sfapaul, 25 mkf. Tel. 218084,0265/473577 Mureș.
• vând cari în Deva sau schimb cu apartament
2 - 3 camere, etaj 1. zonă centrală Tel. 
0254/215795.
• vând cari tip vilă în Deva, țl casă3 camereîn 
Vrtel. ambele cu ao& oaze, curte mare, ordini 
garaje, termopan, instalații sanitare noi, 
mansardă 0727/596865.
• vând cană fa Ortștie, str. Crițan, nr. 34, cu 
șură Instalație de gaz ți curent ewcMc, arexe 
•osoodăresti. front straidă 20 m, st 1200 xT. 

241263
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• casă de vacanta, construcție 2002, D+PtE, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băl. 3 wc, sc 180 matoate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004 Tel. 0723/820995.

Vând garson.ere (19)

• vând ganatieră Dorobanți, decomandată

• vând ganoriart, preț 520 milioane lei, nego
ciabil TeL 221397.

Vând terei

• Mâ mp teren, zona Deva, bun construcție 
caoana, casă facilitați curent gaz. Tei. 
0728/158688
• tarn tatavlan, pentru construcție casă în 
șoimup. fsl 2 m,S 1200 mp; facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220268 '46/029058.
• vând M parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124,

Cadrele didactice de la Grupul Școlar Industrial Horea 
Deva sunt alături de dna directoare adj. Monica Crișan la 
decesul mamei soacre

SILVIA CRIȘAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

obilier si mi

• vândamșM extensibilă cu ladă 2 fotolii fixa 
birou famlr cireș, masă sufragerie 12 persoane, 
servante, masă bucătărie + 4 tabureți etc. Tel. 
218084,0742/539993,0724/643045.
•vând gama de telefoane mopiie Axatei, NOkia, 
Siemens noi ți second hand, garanție, diverse ac
cesorii ca display, HF, Încărcătoare, baterii, car
tele GSM cu număr, cu/fâră credit Tel. 
0720/211422.
• vând urged canapea extensibilă șl mobilă de 
074Vlwr9|Uri convenablle’TeL 222610’2U244'

• otar spre adopție cățeluș Metis, alb, 4 luni, 
jucăuț ți iubitor, deparazitat iccinat, carnet 
sănătate. Tel. 211396,0788/596336,

• vândîferestreîn 2 canate duble, 160 x 160 si o 
ușă balcon dublă preț foarte avantajos. Tel. 
224112,0726/321244.
• vând ceasuri deosebite mecanice, Quartz, 
originale: Atlantic, Doxa, Citizen, Omega. Casloșl 
neoriginale: Jemls, Michel Klein, etc, prețuri 
20.000-2.000.000 lei. Tel. 0727/596668

țgfinCu durere în suflet reamintim celor care l-au
[I] cunoscut pe cel ce a fost un iubitor soț, tată și bunic

COȘARIU IOAN
că se împlinesc 6 săptămâni de când inima lui a încetat să 
mai bată. Parastasul de pomenire are loc astăzi 29 ianuarie, 
ora 10, la Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” 
din Micro 15.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând daipoltori porumb țl 5 ol gestante. 
Relații la tel. 0254/282664.
• vând gard de beton, la comandă asigur 
transport ți montat Tel. 0723/659753.
• vând Mă de prepeliță în cantitate mare țl pul 
Ciobănesc german, foarte frumoși, masculi 
600500 lei, femele 500.000 teLcumpăr Chinchilla. 
Tef. 0727/596665.

• vând Data 1300 cu HAR până în 2007, preț 40 
milioane lei. Te1.221566,0726/143001.
•vând bade 1310, af 1995, necesită vopsită preț 
43 milioane lei țl Dacia Nova, af 1996, luna 12, 
preț S milioane lei, vopsea originală Tel. 
0723/673773.
• vând Dada break 1994,1310 cmc ți Dacia 
papuc 2009 acoperiri 1400 cmc, ambele fa stare 
excelentă metalizate, îmbunătățiri, mațlni de 
garaj, unic proprietar. TeL 0720/211422.
• vând Dada Super Nova, dlmă af august 2002, 
preț negociabil. Tel. 0721/974278

satelit digitale, preț începând de la 85 
milioane lei, recepționează până la 26 
programe românești, 500 programe străine, 
un an garanție, fără abonament 
Deplasarea țl montarea gratuită TeL 
0723/4817780745/840474.

Aparate foto si telefonice < 50)

Pierderi (62)

Auto străine (27)

• vând Menadei 240 D, roșu, af 1978 RAR 
112005, stare foarte bună preț 1950 euro, nego
ciabil Tel. 711063.
• vând Dmarit 5 TOI, 5 uși țl Lada 1200,4 uși. 
înmatriculate pf,CL numere noi, 1800 euro, nego- 
riabH. Tel0720/211422.
• vând Ond Astra L.7DT1 Limousine,afO3.2001, 
culoare ubă 118000km, CI nerulatăfațară, preț 
8200 euro. Tel. 0724/188618

• vând Alertat 701 nou, garanție un an, Nokia 
5210, Alcatel One Touch Club, aproape noi, 
garanție, licurici,încărcător, fețe schimb, baterii, 
cartele GSM, piese, telefon fix cu disc, 
0727/596665.
• vând aurat foto Rlcgh, original, stare exce
lentă cameră luat vederi Sharp originală, 
sofisticată prețuri mici negociabile sau fac 
schimburi. Tel. 0727/596668

• ptardut ornat asigurări sănătate pe numele 
Iordan Llvla Se declară nuL
• pleriut antet asigurări sănătate pe numele 
Lujanschl Petru. Se declară nul.
■ ptartrt ornat asigurări sănătate pe numele 
WȘa Gheorghe, Se declară nul.
• ptartut omrt asigurări sănătate pe numele 
Păulescu Vaslle Ionel din Hațeg. Se declară nul.
• ptardut ornat asigurări sănătate, pe numele 
Lada Constanța Ecaterlna Se declara nul.
• ptardut carnet asigurări sănătate, pe numele 
Nojogan Alexandro țl Nojogan Eleonora Se 
declară nul
• pierdut carnet membru Cooperativa Credit 
Zarand Brad, pe numele Martin Nlcolae. Se 
derivă nul..

Se împlinesc 6 luni de când a plecat dintre noi mama 
noastră și bunica

MUNTEAN MARIA CORNELIA
Comemorarea, astăzi 29 ianuarie, ora 11, la Biserica Buna 
Vestire Deva.

Familia.

Camioane, remorci (39)

• riad aurieanden cu macara 8+5 tone, nrin- 
matriodat, preț negodaift Tel. 0722/772477.
• vând canden de faghețată(-30grade),marca 
Fiat Iveco, stare bună accept variante. Tei. 
078^224698

Utilaje, unelte, incus triale și 
agricole (40)

■ cmnpir palfar pentru 
pentru ifron. Informații 
0745/009934.

Piese, act esoi

bușteni, adaptabil 
tel. 0744/544188

• vânddjențf din aliaj, model deosebk, echipate 
cu cauciucuri, dimensiune 205/17,5 găuri, pentru 
VW ți Audi. Tel. 0788/492630.
• vând Ai dezmembrări piese auto pentru 
Dacia, Renault, Peugeot, VW, Citroen, Volvo, 
Skoda Barkas ți alte tipuri de auto. Aduc pe 
comandă piese noi sau second-hand. Tel. 
0727/996668
• vând pteo schimb din dezmembrări pentru 
Dada șl Renault, prețuri mid, sub prețul pieței. 
Tel. 0720/211422.

Garaje (43)

• vând/MMat 2 garaje In Deva, unul din 
cărămidă și altul metalic demontate. ambele fa 
stare excelentă TeL 0777/596665

SC MACON SA Deva 
angetfoazi:

E>2 INGINERI CONSTRUCTORI 
la secția de prefabricate 

Cerințe:
- absolvent al Facultății de construcții;
- experiență in activități similare minimum 2 ani;
- cunoștințe utilizare calculator;
■ cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Avantaje:
- pachet salarial motivant;
- posibilități de dezvoltare; personală șl promovare. 

Scrisorile de intenție și CV-urile se pot depune la sediul SC 
Macon SA Deva, personal, prin fax 0254/226060 sau prin e- 
mail oglce@macon.ro. până la data de 04.02.2005.
Persoanele selectate pentru interviu vor fl contactate până la 
data de OS.02.2005.

S.C.X ly Ssfsty System Ro 
SRL

Cu oedlui In le«r' Rlblțe, nr.237, membri a 
companiei intamațlenele KEY SAFETY SISTEMS INC, 

producătoare do accasoril auto

Informal aupllmentara la numinil de telefon 
02M-WT1M.

îmbrăcăminte, mcaitammte 
articole sport (52)

• părtaș bocancidfa piele, noi, cazan fabricat 
rachiu, uși țl ferestre cu Alelă țuică antenă 
parabolica digitală. TeL 236178
• vând prtM aproape nou scurte ți haine lungi 
din piele, sacouri, cămăși diferite mărimi, stare 
perfectă prețuri fovte mid. Tel. 0720/211421
• vând achkaf L40 m, 150 m, L70 m cu legături 
clăparf Lange, portocaliu, mărime 365, dulap 
pentru haine șl cârti din lemn ftknlruă preț 
avantajos. Tel. 233084.
• vând rtMnf Fisher noi țl legături Look hol, 
demontate, preț SO euro. Tel. 224112, 
0726/321244.

Electrocasnice (56)
• vând 2 vitrine frigorifice cu mas«« vânzare 
facoiporată, placa» cu marmură. Tel 
0740047508
• vând nsaM de spălat ALBA LUX 11, nouă 
Preț mai mic decât în magazine, Tel. 219113, 
după ora 18
• vând mnțtoâ cusut originali Sinper, foarte 
veche, ceas perete cu cuc ți penduli tonezl, 
bancnote și cartele Romteiecom toate, folosite, 
prețuri negociabile. TeL 0727/596568
• vând Wâ le spălat automată .Fust Nova- 
matic" 55 milioane tei, aragaz 3 ochiuri + cuptor 
2 milioane tel boiler pe gaz, Italia, 2 milioane. TeL 
218084,0742039993,0724/643045.

Plante si animale, 
agroaliment.-irc (57)

• vândpenarti grâu ți 5 scroafe. Relații la tel.

Prestări servic

• aMurt hrerâri de zugrăveli, vopsitorii, 
parchet laminat faianță, gresie, finisaje inte
rioare țl exterioare. T( :zz468
• afectat rașldtransport marfă cu dubă Volk
swagen de 15 tone, pe orice rută, preț pe km în 
funjte de distanță ți numărul de curse. Tel.

• afectai transport marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabll.fa funcție de greutate țl volum, 
maximum 05 tone. Tel. 0740/42052L
• eâeckitz tianeport marfa, local țl interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută țl cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 238 Tel. 229611,0740/953297.

• CMCrt krerări de tapițerie la domiciliul clien
tului. Tel. 229321.
• •Ier fannoție bună pentru nunți, muzică 
populară țl vornic, la un preț bun. Tel. 
0723/933333.
:, .- >5 ■ -. . • •.
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CV-urlle se vor depune la secretariatul 
firmei din Deva, depozit zona Gării. 

Tel/fax 0254-213141,219751.

Lipsa consumului de alcool prezintă 
un avantaj!

Rugăm seriozitate maximă.

EVIDENTIAZA-TE!
f

miMĂKiACOMUNH 
RÂPaTUMARE

Organizează SELECȚIE DE 
OFERTE pentru achiziția publică 

de servicii: 
întocmire studiu de fezabilitate 
pentru realizarea sistemului de 
canalizare pentru apa menajeră 
șl pluvială a localităților Rapolt, 
Bolu, Bobfllna șl Foit, comuna Ra- 
poltu Mare, județul int

Caietul de sarcini se găsește, 
fa Primăria Rapoltu Mare, județul 
Hunedoara.

Informații la telefoanele 
0254/264.180 sau 264.181.

Dacă vraf cu adevărat ca remarcat
încearcă variantele «pedale contra cost. 
ALEGE Șl COMPLCTI ^4 MU&NtlEl

cwâmiL

mailto:lce@macon.ro
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0 Inundații Tn Bulgaria. Căderile masive 
de zăpadă și ploile din Bulgaria au 
provocat inundații care au determinat în
treruperea furnizării curentului electric 
în zeci de localități.

Astăzi începe carnavalul 
în Piața San Marco
14 teatre din Veneția vor susține spectacole

0 Aniversar. Starurile lansate de Euro
vision de-a lungul a 50 de ani vor con
cura unele cu altele, pentru a marca 
aniversarea concursului, într-o ediție 
specială ce se va desfășura în oc
tombrie, în Danemarca.

Veneția (MF) - Carnavalul 
de la Veneția, care atrage 
sute de mii de turiști într-un 
vârtej de spectacole de stra
dă, baluri mascate, concerte 
și parade ale costumelor, în
cepe azi.

Cel mal bine plătit
Londra (MF) - Cântărețul Elton John 

se află în fruntea unei liste a celor mai 
bogate vedete din Marea Britanie, el 
câștigând 33 milioane de lire sterline nu
mai în 2004, scrie revista Female First.

Elton John (57 ani) a încheiat anul tre
cut un contract pe trei ani pentru a cân
ta la Caesar's Palace în Las Vegas, pen
tru care se zvonește că ar fi primit 28 
milioane de lire sterline.

Deși albumul său „Peachtree Road” nu 
a intrat în top 20, el a reușit să-i detroneze 
pe Rolling Stones de pe prima poziție a 
topului celor mai bine plătite vedete din 
Marea Britanie. în 2003, Elton John se 
afla pe poziția a cincea în acest top.

Pe locul al doilea, la o diferență de 13 
milioane de lire sterline, se află familia 
Osbourne, urmată de impresarul Simon 
Oowell, cu 18 milioane de lire.

în ultimii ani, carnavalul în
cepuse să semene cu o petrecere 
la care gazda este absentă, un 
veritabil Babei vândut străinilor

Piața San Marco (Foto: arhivă)

bogați. Anul acesta s-a făcut to
tul pentru a stârni mai mult 
creativitatea venețienilor, pen
tru a-i determina să organizeze 
petreceri în oraș și spectacole de 
teatru, a explicat Andrea De 
Marchi, membru al comitetului 
organizator.

In fiecare zi a carnavalului, 
14 teatre din Veneția vor susține 
spectacole, apogeul fiind un ma
raton teatral de 72 de ore de du
minică, 6 februarie, până la pri
mele ore ale zilei de miercuri. 
Cea mai mare parte a programu
lui se adresează unui public care 
vorbește sau înțelege italiana.

Numărul producțiilor inter
naționale a fost redus și peste 
150 de asociații locale, școli, 
formații muzicale și companii de 
teatru italiene au primit spri
jinul municipalității pentru a 
participa la carnaval. Tradiția 
carnavalului de la Veneția datea
ză din secolul al XI-lea.

Un român câștigă la Sundance
București (MF) - Cătălin 

Mitulescu este unul dintre 
cei patru câștigători ai 
ediției de anul acesta a Pre
miilor internaționale pentru 
cineaști Sundance/NHK.

Cei patru câștigători - câte 
unul din Europa, America Lati
nă, Statele Unite și Japonia - vor 
primi fiecare 10.000 dolari, iar 
filmele lor, odată finalizate, vor 
fi difuzate de postul de televi
ziune japonez NHK.

Câștigătorii au fost anunțați 
joi, în timpul unei recepții, iar 
distincțiile le vor fi înmânate 
azi, în cadrul ceremoniei de de
cernare a premiilor festivalului 
de film independent Sundance.

Proiectul cu care a câștigat 
Cătălin Mitulescu se intitulează

„Cum mi-am petrecut sfârșitul 
lumii” și este povestea unui bă
iețel de șapte ani, dintr-o subur
bie a Bucureștiului, în ultimul 
an al dictaturii lui Ceaușescu.

„Cum ml-am petrecut sfârșit
ul lumii” va însemna debutul in 
lungmetraj al lui Cătălin Mitu
lescu, cineastul care a obținut 
Palme d'Or la Cannes 2004 pen
tru scurtmetrajul „Trafic”.

„Aceste premii reprezintă una 
dintre modalitățile principale 
prin cars Ihstitutul Sundance 
sprijină creația cinematografică 
nouă”, a spus Robert Redford, 
fondatorul și președintele Insti
tutului. „Anul acesta ne bucu
răm să premiem un grup de ci
neaști al căror talent scenaristic 
îi recomandă drept cele mai bu
ne voci independente din lume”.

Dă vina pa Tarantino
Frig „siberian” în Tunisia și Algeria

Londra (MF) - Un responsabil din 
poliția din Tara Galilor a dat vina pe 
filmele lui Quentin Tarantino pentru 
creșterea numărului de crime violente, 
scrie Daily Telegraph.

Clive Wolfendale este de părere că în 
loc să se uite la filme violente, oamenii 
ar trebui să citească romane de Jane 
Austen. El a învinuit filme precum „Pulp 
Fiction” și „Kill Bill” pentru creșterea 
de aproape cinci ori a violențelor în 
regiunea unde locuiește.

„Oamenii își petrec serile mai degrabă 
uitându-se la un film de Quentin Taran
tino decât citind Jane Austen. Poate că 
nu ar trebui să ne mire consecințele. 
Avem nevoie de mai multă «Persuasiune» 
și mai puțin «Kill Bill»*’, a spus respon
sabilul.

Căderile masive de zăpadă au paralizat mai multe
Alger (MF) - Un val neo

bișnuit de frig s-a abătut joi 
asupra țărilor Maghrebului, 
în special în nordul Algeriei, 
unde 13 persoane și-au pier
dut viața în accidente, și că
derile masive de zăpadă au 
paralizat mai multe regiuni, 
printre care și capitala Alger.

Protecția civilă algeriană a in
format că 13 persoane au murit 
și alte 47 au fost rănite în ulti
mele 24 de ore, în accidente pro
vocate de vremea nefavorabilă.

Fapt extraordinar, căderi de 
zăpadă au fost semnalate, joi 
dimineața^ în mai multe orașe 
de coastă, printre care și capi
tala algeriană, unde traficul ru
tier a fost serios perturbat.

Ninsorile abundente care au 
început marți au afectat mai 
multe regiuni din nord-estul Al
geriei, printre care Constantin, 
Skikda, Jijel și Tizi-Uzu (Kabyli),

(Foto: EPA)

13 oameni pierzându-și viața

Ringo Starr, super-erou
Los Angeles (MF) - Ringo Starr (64 

ani), fost membru al trupei Beatles, se 
va transforma în super-erou de animație 
și va combate forțele răului într-un seri
al a cărui lansare e prevăzută pentru 2006.

Bateristul trupei Beatles a semnat un 
contract de parteneriat cu Stan Lee, crea
torul unor personaje precum Spider-Man, 
X-Men sau Hulk.

Lee are acordul lui Starr pentru a crea 
un personaj inspirat de persoana acestu
ia. Ringo Starr va asigura și vocea perso
najului, prezentat drept „un super-erou 
fără voie”.

unde activitățile au fost para
lizate.

Numeroase drumuri au fost 
închise, iar regiuni întregi sunt 
complet izolate, stratul de zăpa
dă atingând în unele locuri un

metru înălțime. în mai multe o- 
rașe, școlile și instituțiile au 
rămas închise pentru a două zi 
consecutiv.

Legăturile aeriene au fost și 
ele perturbate, inclusiv pe aero-

portul din Alger, potrivit servi
ciului de transport aerian. Al-^~ 
gerienii susțin că asemenea fe-*~ 
nomene meteorologice nu au 
mai avut loc în nordul țării de 
la sfârșitul anilor 50.

în Tunisia, soarele a revenit 
joi deasupra capitalei, dar frigul, 
calificat drept „siberian”, a ră
mas extrem de acut.

în noaptea de miercuri spre 
joi, îri nord-vestul țării, în regiu
nea muntoasă din apropierea 
frontierei cu Algeria s-au înre
gistrat temperaturi cuprinse în
tre, -2 și -4 grade, pe fondul u- 
nor ninsori abundente.

în Maroc, serviciile meteoro
logice au anunțat importante 
căderi de zăpadă, concomitent 
cu scăderea temperaturilor. Ză
pada va acoperi platourile de 
peste 800 de metri altitudine din 
nord și pe cele de 1.300 de metri 
din Munții Atlas, din sudul 
Marocului.

Mandat da arestare pantru Wesley Snipes
New York (MF) - Actorul 

Wesley Snipes nu a reușit să 
convingă un tribunal federal 
să anuleze un mandat de a- 
restare emis pe numele său 
de un tribunal din New York, 
într-un proces de paternitate.

Mandatul de arestare pe nu
mele lui Snipes a fost emis la 
New York în 2003. Documentul 
se referă la aducerea actorului

la poliție pentru prelevarea de 
probe de ADN, pe care a refuzat 
să le doneze de bunăvoie, pe mo
tiv că nu a întâlnit-o niciodată 
pe femeia care susține că are un 
copil cu el.

Avocatul actorului a spus că 
femeia este bolnavă mintal și 
are halucinații în legătură cu 
Snipes. El a arătat că femeia a 
făcut în trecut acuzații și la a- 
dresa altor celebrități, precum

Bill Clinton, Oprah Winfrey și 
Prince. Avocatul a spus că de
oarece Wesley Snipes locuiește 
în Florida, tribunalul din New 
York care a emis mandatul de 
arestare nu 'are jurisdicție a- 
supra sa.

Miercuri, judecătoarea fede
rală Loretta Preska a spus însă 
că nu este în măsură să inter
vină pentru a anula decizia imui 
tribunal statal.


