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Cerul va fi acoperit și, pe alocuri, se 
vor semnala ninsori.

***/* I 
dimineața la prânz seara

doteze roțile mașinilor cu lanțuri pentru 
a circula in condiții de siguranță pe timp 
de iarnă și pentru a preîntâmpina acci
dente nedorite. (Foto: Ttaian Mânu)

Gripa aviară era... Salmonella
Deva (I.J.) - Analizele efectuate pe găinile 

moarte suspecte, in comuna Crișcior, au fost 
finalizate. Suspectate că ar fi murit de gripă 
aviară, analizele au dovedit că ele sufereau 
de Salmonella și Nycoplasm, „în analize s- 
au depistat doi microbi, alții decât cei de 
gripă aviară. Cazuri de îmbolnăviri în rân
dul cetățenilor care au consumat carnea 
găinilor sacrificate nu s-au depistat. Este 
posibil ca acele găini să nu fî fost infectate 
cu nici un germen microbian”, afirmă dr. 
Dan Magheru, directorul DSP Hunedoara.
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Se sparge liga minerilor
■ Trei sindicate ale 
minerilor din Valea Jiu
lui au părăsit Liga 
Sindicatelor Miniere.

Deva (M.S.) - Trei mari 
sindicate ale minerilor din 
Valea Jiului au părăsit 
duminică LSMVJ și au decis 
să înființeze o organizație se

parată, care va purta numele 
de Federația Sindicatelor 
Unite (FSU).

La noua organizație au 
aderat sindicatele de la 
exploatările miniere Livezeni, 
Petrila și Lonea, care numără 
un total de 4000 de membri. 
„Am decis să înființăm 
această Federație pentru a ne 
detașa clar de cei 15 ani în

care mișcarea sindicală din 
Valea Jiului a fost asociată cu 
mineriadele, cu fraude și cu 
alte scandaluri. Dorim ca 
lucrurile să intre pe un făgaș 
normal în Valea Jiului și să 
avem o bună colaborare cu 
toate instituțiile statului”, a 
declarat Adrian Jurca, unul 
dintre cei trei copreședinți ai 
FSU și președinte al sindica

tului de la EM Lupeni. El a 
precizat că sindicatele de la 
exploatările miniere Livezeni, 
Petrila și Lonea au refuzat ca 
minerii să achite LSMVJ câte 
200.000 lei vechi, fiecare, pen
tru acoperirea pagubelor 
cauzate în timpul mineriadei 
din ianuarie 1999. Banii ar fi 
urmat să fie reținuți din 
primele de Crăciun, /p.3

Echipa națională de handbal feminin 
a României, din care au făcut parte și 
Valentina Elisei și Paula Rădulescu, fos
te jucătoare ale U. Remin Deva, a cuce
rit titlul de vicecampioană mondială. Tri
colorele au câștigat medaliile de argint 
la Campionatul Mondial din Rusia, pier
zând, ieri, finala cu Rusia cu 23-28. Până 
la acest joc naționala obținuse nouă vic
torii consecutive, /p.8 (Foto: EPA)

Munca la negru aduce pârnaie
■ Angajatorii care 
angajează persoane la 
negru și sunt prinși, fac 
închisoare.

Deva (I.J.) - Prin modifi
carea Legii 130/1999 se 
urmărește înăsprirea măsu
rilor împotriva angajatorilor 
care folosesc forță de muncă 
fără forme legale. Metoda, 
frecvent folosită de către 
patronii români, va fi con
siderată infracțiune și se va 
pedepsi cu închisoare de la 3

luni la 2 ani, începând cu 1 
ianuarie 2006. „în județ, după 
primele 11 luni au fost depis
tate 107 societăți care au 
folosit personal angajat la 
negru și 328 de persoane fără 
forme legale de muncă. între 
acestea 107 erau femei și 5 
tineri sub 18 ani. Am aplicat 
amenzi contravenționale în 
valoare de 186.000 ron”, 
declară Horea Rațiu, director 
ITM Hunedoara. în județul 
nostru, în topul firmelor 
angajatoare de personal la 
negru sunt firmele de con

strucții. Măsura legislativă- 
vine ca urmare a controalelor 
efectuate de inspectorii ITM 
din țară care au constatat mii 
de abateri de acest gen care 
au prejudiciat bugetul statu
lui cu mii de miliarde de lei.

Horea Rațiu (Foto: T. Mânu)

Victorie cu 
emoții

Deva (C.M.) - FC CIP 
a câștigat, ieri, cu scorul 
de 3-2, Întâlnirea de pe 
teren propriu cu Ener- 
goconstrucția Craiova, 
dar rezultatul final a stat 
sub semnul întrebării 
până în ultimele secun
de. în urma victoriei, FC 
CIP și-a consolidat po
ziția de lideră a clasa
mentului, păstrându-și 
avansul de 7 puncte față 
de AS Odorhei. /p.7
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• Condamnat din nou. Liderul organizației 
irakiene a rețelei al-Qaida, Abu Musab al- 
Zarqawi. a fost condamnat la moarte în 
contumacie, pentru a doua oară, de un tri
bunal pentru siguranța statului de la Am
man, pentru pregătirea unui atentat la gra
nița cu Irakul.

Europa are buget

în turneu
Washington (MF) - Vi

cepreședintele ameri
can, Dick Cheney, Înce
pe de azi un turneu cu 
escale în Afganistan, Pa
kistan, Oman, Arabia 
Saudită și Egipt. Tur
neul va avea drept prin
cipale teme instaurarea 
democrației în Afganis
tan, asistența americană 
pentru Pakistan și coo
perarea dintre SUA și 
țările din Orientul Mij
lociu în lupta antitero- 
ristă. Cheney va repre
zenta SUA la prima se
siune a noului Parla
ment afgan și se va în
tâlni cu președintele Ha
mid Karzai. în Pakistan 
va discuta cu președin
tele Pervez Musharraf, 
în Oman, Arabia Sau
dită și Egipt, va fi pri
mit de șefii celor trei 
state, discuțiile urmând 
să se axeze pe lupta îm
potriva extremismului.

Moshe Katsav
(Foto: EPA)

B Bugetul global, care va 
permite sprijinirea celor 
zece noi membri, ajunge 
la 862,4 miliarde euro.

Bruxelles (MF) - Liderii 
europeni au reușit, în noaptea 
de vineri spre sâmbătă, să a- 
jungă la un acord privind 
bugetul UE pentru perioada 
2007 - 2013, pe baza concesii
lor făcute de premierul brita
nic, Tony Blair, privind raba
tul de care beneficiază țara 
sa.

„Este un acord care permi
te Europei să progreseze", a 
spus Blair, pentru care miza 
summitului a fost bilanțul ce

lor șase luni în care Marea 
Britanie a asigurat președin
ția UE. Franța și Germania, 
care s-au aliat in mod deschis 
în negocierile-maraton care 
au durat mai mult de 30 de o- 
re, au salutat „un acord bun”.

Acordul a fost amânat până 
târziu în noapte din cauza ret
icențelor Poloniei, care a 
apreciat că volumul ajutoa
relor regionale destinate Var
șoviei este insuficient. în fi
nal, Polonia a obținut patru 
miliarde de euro suplimenta
re față de oferta inițială.
Blair a cedat

Soarta negocierilor, lansate 
chiar înainte de începerea

summitului, a rămas mult 
timp nesigură. Abia vineri 
seară situația a început să se 
clarifice, după ce Tony Blair 
a înlăturat două dintre princi
palele obstacole. El a acceptat 
să reiiunte, pentru perioada 
2007 • 2013, la 10,5 miliarde de 
euro din rabatul de care bene
ficiază țara sa începând din 
1984, suma reprezentând cir
ca 20 la sută din cele 50 - 55 
de miliarde de euro la care 
era estimat cuantumul raba
tului pentru întreaga perioa
dă. El s-a raliat și propunerii 
germane de creștere a valorii 
totale a bugetului UE la 1,045 
la sută din Produsul Intern 
Brut al celor 27 de țări (25 de

Premierul britanic Tony Blair* r 

(Foto: EPA)

membri UE plus România-și 
Bulgaria).

Bugetul global, care va per
mite sprijinirea celor zece noi 
membri în vederea recuperă
rii întârzierilor economice, 
ajunge astfel la 862,4 miliarde 
de euro pentru perioada 2007 
- 2013.

Acuze
terusalm (MF) - Pre
ședintele israelian, 
Moshe Katsav, a a- 
cuzat, ieri, Uniunea 
Europeană că dă do
vadă de slăbidune în 
privința Iranului, pe 
care Israelul îl acuză 
că încearcă să obțină 
arma nudeară, sub 
acoperirea unui pro
gram nudear civil. 
„Europa dă dovadă 
de ezitare și slăbidu
ne în fața eforturilor 
Iranului de a obține 
arma nudeară", a 
dedarat Katsav. Te
merile statului evreu 
față de intențiile Ira
nului au fost intensifi
cate de declarațiile 
din octombrie ale 
președintelui iranian, 
Mahmud Ahmadine
jad, care a cerut ca 
Israelul „să fie șters 
de pe hartă".

România, avantajată de bugetul UE
■ România va primi, în 
perioada 2007-2013, cir
ca 29 miliarde euro din 
partea UE.

Bruxelles (MF) - Formula 
de consens privind bugetul 
UE, rezultată după negocieri
le derulate la reuniunea Con
siliului European, permite 
României să beneficieze de 
fonduri consistente pentru re
ducerea decalajelor fată de ță
rile vest-europene, consideră 
președintele Traian Băsescu 
și premierul Călin Popescu 
Tăriceanu.

Președinția britanică a UE 
a propus inițial reducerea

cheltuielilor totale ale buge
tului comunitar, în principal 
prin diminuarea fondurilor 
structurale și de coeziune.

Propunerea a fost criticată 
de majoritatea statelor, care au 
considerat că oferta avansată 
încalcă principiul solidarității 
între țări - prin diminuarea 
acestor fonduri - și au solicitat 
ca inițiatorii să prezinte o 
nouă variantă de buget.
Creșterea plafonului

Noua propunere acceptată 
presupune o creștere a plafo
nului de fonduri de coeziune 
alocate României de la 3,66% 
la aproape 3,79% din cheltu
ieli, reprezentând un supli

ment financiar de circa 446 
milioane euro.

Sume mai mari au fost alo
cate României, Bulgariei și 
noilor zece țări membre și 
pentru programele de dez
voltare rurală.

în documentul aprobat se 
menționează că România va 
primi, în 2010-2013, 18,3 mili
arde euro din partea UE, la 
care se adaugă cei 10,8 miliar
de euro deja aprobați pentru 
2007-2009.

Documentul face referire 
explicit și la statutul Români
ei de țară care va adera la UE 
la 1 ianuarie 2007, pe baza 
concluziilor formulate în ra
portul Comisiei Europene.

Nu va fi 
extrădat

București (MF) - Mo- '. 
hammad Munaf - deti- ’ 
nut într-o bază ameri- i. 
cană în Irak - nu va fi 
extrădat autorităților ro
mâne pentru a fi judecat 
în procesul privind im
plicarea sa în răpirea ce
lor trei jurnaliști ro
mâni la Bagdad, SUA 
apreciind că nu sunt în
trunite condițiile pentru 
ca inculpatul să fie pre
dat României. într-o de
clarație, Munaf cere să 
fie judecat de autorități- . 
le din SUA.

Bulgaria se retrage din Irak
Sofia (MF) - Contingentul bulgar din 

Irak, format din 300 de persoane, și-a în
cheiat, vineri, misiunea în această țară și 
se pregătește să se retragă complet, a anun
țat, într-un comunicat, Ministerul Apărării 
de la Sofia.

Contingentul, staționat la Diwaniya, la 
sud de Bagdad, se pregătește să „predea 
responsabilitatea zonei unei unități a 
armatei irakiene, de a cărei antrenare s-a 
ocupat”. Parlamentul bulgar a decis, în 
mai, să mențină prezența militară în Irak 
până la 31 decembrie 2005. Bulgaria a pier
dut 13 militari și șase civili în Irak, de la 
începutul operațiunilor, în decembrie 2003.

Sofia va putea trimite, în 2006, un nou 
contingent umanitar format din 120 de per
soane.

Premierul Tăriceanu (Foto: epa)

Critic la reuniunea de bilanț

Are statut Liderii UE reuniți în sum
mit la Bruxelles, au acordat Macedoniei, 
sâmbătă, statutul oficial de candidat pen
tru aderare. Următoarea etapă este deschi
derea negocierilor de aderare. (Foto: epa)

După un an
București (MF) - Premierul 

Călin Popescu Tăriceanu a 
susținut, ieri, la reuniunea 
Alianței D.A., că renunțarea 
la proiectul alegerilor antici
pate în anul 2005 a fost „sin
gura opțiune corectă în acel 
moment” și a apreciat că anti
cipatele ar putea fi „o soluție 
utilă” după integrarea Româ
niei în UE.

Tăriceanu a apreciat că re
nunțarea la anticipate repre
zintă una dintre realizările 
primului an de guvernare, în
tre care a mai menționat pro
gresele în procesul de integra
re europeană și introducerea 
cotei unice de impozitare.

El a spus că ar fi fost foarte 
ușor „să arunce prosopul” și 
a precizat că, la un moment 
dat, a fost „sedus” de ideea 
alegerilor anticipate.

Premierul a susținut că de
cizia sa a fost cea „corectă, 
varianta cea mai bună” pen
tru Alianță și pentru țară.

„Reconstrucția țării după 
inundații a fost prioritatea 
mea numărul unu și nu jocul 
politicianist al alegerilor anti
cipate”, a afirmat Tăriceanu. 
El a adăugat că s-ar fi pus în
tr-o situație „rușinoasă” în fa
ta românilor, dacă ar fi demi
sionat atunci.

■ La reuniunea de bilanț, 
Băsescu a cerut PNL și PD 
să fuzioneze și să fie 
intransigente cu corupția.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu le-a cerut, 
ieri, liberalilor și democrați
lor, la reuniunea de bilanț a 
primului an de guvernare, să 
renunțe la orgolii și să reali
zeze fuziunea dintre cele două 
partide.

„în zona publică apare o in
certitudine a viitorului politic 
al Alianței, al cărei proiect a 
rămas la jumătate. Ținta era 
să se transforme într-un sin
gur partid, prin fuziune”, a 
explicat Băsescu, în fata celor 
peste 800 de liberali și demo- 
crați prezenți la reuniune.

Șeful statului le-a atras a- 
tenția că, în loc să meargă îm
preună, reprezentanții celor

Președintele Traian Băsescu
(Foto: EPA)

două partide au început să în
calce protocolul Alianței.
I-a muștruluit

El le-a transmis liberalilor 
și democraților să renunțe la 
orgolii și să facă fuziunea. 
„Faceți de vreți, dar vă rog să 
rețineți: proiectul Alianței a- 
vea ca obiectiv final fuziunea 
celor două partide. Renunțați

la orgolii și faceți un lucru 
bun pentru țară. România are 
nevoie de realizarea proiectu
lui dintre cele două partide”, 
le-a cerut președintele. ,
Promisiuni și fapte

Șeful statului a mai subli
niat că una dintre promisiu
nile Alianței, în campania e- 
lectorală, s-a referit la crește
rea nivelului de autonomie în 
administrația locală.

El a mai spus că o altă 
problemă a actualei puteri se 
referă la seriozitatea în com
portamentul parlamentar.

Băsescu a cerut reprezen
tanților Alianței să nu lase 
nici o speranță „grupurilor de 
alt fel decât cele transparente; 
grupurilor de interese ticălo
șite, care bâzâie în jurul insti
tuțiilor, de la cele mai înalte 
până la cele ale administrației 
locale”.

Atentat Polițiști irakieni în preajma rămășițelor unei mașini-capcană. Ieri, la Bag
dad, un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer în dreptul unui punct de control. Aten
tatul nu s-a soldat cu alți morți. (Foto: epa)
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• Demisie de Crăciun. Prefectul și subpre
fectul județului vor demisiona în cursul aces
tei săptămâni din partidele care i-au promo
vat, PD, respectiv PNL. Ei renunță astfel la 
activitatea politică în favoarea celei de 
administrare publică. Doar doi prefecți și 
subprefecți din țara au renunțat la cariera în 
administrație pentru politică. (M.F.)

„Călușerul Transilvănean

Parteneriat
Deva (I.J.) - Tinerii 

maghiari din eurore- 
giunea DCMT s-au întâl
nit în acest week-end, la 
Deva, cu directorii 
Direcțiilor Județene de 
Tineret din Regiunea V 
Vest și cu organizațiile 
de tineret din județul 
Hunedoara în vederea 
unui parteneriat comun. 
„Dorim să sprijinim 
relația de colaborare 
între instituțiile și orga
nizațiile de și pentru 
tineret din euroregiune, 
să facem schimb de 
informații și experiențe, 
dar să organizăm și pro
grame comune. Au fost 
prezente peste 15 organi
zații de tineret din țară, 
Ungaria și Voivodina, 
iar întâlnirea s-a fina
lizat cu un acord de 
parteneriat semnat între 
cei patru directori DJT 
și invitații străini”, 
declară Lorincz Szell, 
directorul DJT Hune
doara. Acțiunea a fost 
organizată de UDTM 
Lupeni în parteneriat cu 
DJT Hunedoara.

î

■ A XXXVII-a ediție a 
festivalului s-a 
desfășurat la Bretea 
Română și Orăștie.

Daniel I. Iancu

dsnlGl.iancu@lhformmedia.ro

Poliția TF
simt, (MT, -
Polițiști al comparti
mentului Transporturi 
Feroviare au aplicat 
în acest an peste 
1.600 de amenzi 
contravenționale, în 
valoare de 2510,48 
milioane de lei. „Cu 
ocazia activităților 
desfășurate în teren, 
au fost depistați 143 
de minori 
nesupravegheați de 
părinți sau plecați 
fără aprobare din 
instituțiile de ocrotire 
socială. în 22 din 
cazuri s-au aplicat 
sancțiuni părinților, 
pentru nesuprave- 
gherea copiilor. De 
asemenea, în acest 
an, au fost prinși doi 
urmăriți general, doi 
local și 16 care au 
comis infracțiuni", 
declară comisarul 
Vasile Hrițac, șeful 
Poliției de Transpor
turi Hunedoara. 
Poliția Transporturi a 
suluționat în acest an 
186 de infracțiuni, 
din care 66 de 
natură economică, 
106 judiciare și 14 de 
altă natură. Până 
acum nu au fost 
constatate infracțiuni 
cu violență în ' 
trenurile de per
soane, dar au fost 
săvârșite trei tâlhării și 
un ultraj contra 
bunelor moravuri.

Orăștie - Timp de două 
zile, la sfârșitul săptămânii 
trecute, zeci de formații de 
călușeri din județele Alba, 
Arad, Bistrița-Năsăud, Bra
șov, Caraș-Severin, Hune
doara și Timiș, au susținut 
spectacole în cadrul Festiva
lului Interjudețean „Călușerul 
Transilvănean”. Această cea 
de-a XXXVII-a ediție a fost 
orgahizată de Consiliul Jude
țean Hunedoara, Centrul 
Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tra
diționale, Primăria Munici
piului Orăștie, Casa de Cul
tură din Orăștie, Primăria 
Co-munei Bretea Română și 
Căminul Cultural din Vâl
celele Bune.
Fără concurs

Spre deosebire de edițiile 
anterioare, festivalul nu a 
mai fost organizat sub formă 
de concurs, deoarece s-a dorit

Călușerul - Ritm șl iureș pe orice scenă (Foto: Traian Mânu)

ț l >■r.' . i w -i ssz 0 <

stimularea pe structuri de 
dans călușerești. Cele patru 
categorii prezente în festival 
au fost, potrivit etnografului 
Marcel Lapteș, formațiile de 
călușeri, ansamblurile de 
călușeri, ansamblurile de obi
ceiuri călușerești și vătafii. 
„Motivul unei asemenea

schimbări îl constituie faptul 
că în acest fel îi putem sti
mula, din punct de vedere 
material, mai mult pe parti- 
cipanți. în plus, prin partici
parea cât mai multor for
mații, obiceiul călușerului 
din județ și din Transilvania 
în general, va fi mai bine

prezentat. Există în conti
nuare competiție între for
mațiile consacrate și cele mai 
noi. Totodată, în acest an am 
reușit să aducem la festival 
formații și ansambluri din 
toate zonele etnografice ale 
județului”, ne-a spus Mircea 
Lapteș.

Impact mărit al hepatitei 
B în județul Hunedoara

„Poezia și Puterea

încă doi în greva foamei
Deva (M.S.) - Greva foamei declanșată în 

urmă cu cinci zile, de către opt angajați ai 
societății Amidip SA Călan, a continuat 
duminică, doi dintre protestatari, care se 
simțeau foarte rău, fiind inlocuiți de alți doi 
colegi din întreprindere.

Potrivit vicepreședintelui Sindicatului 
„Victoria” Călan, Cristian Anghel, greviștii 
foamei își mențin solicitarea de prelungire 
a contractului colectiv de muncă pentru cei 
207 angajați ai Amidip Călan, din luna iulie 
până în prezent. în acest fel, personalul 
disponibilizat din societate va beneficia de 
plata celor 16 salarii compensatorii 
prevăzute în contract. O nouă discuție pe 
acest subiect este programată să aibă loc 
în cursul zilei de luni.

Deva (I.J.) - Nu oricine 
poate fi donator, afirmă spe
cialiștii centrelor de trans
fuzie sanguină din județ. Asta 
pentru că donatorilor, li se 
fac o serie de teste și de ana
lize riguroase. în urma aces
tora s-a constatat că cca. 38% 
din hunedorehii care au dorit 
să doneze sânge sunt bolnavi 
de hepatita B. „Practic, am 
întâlnit un caz pe săptămână 
dintre donatorii inițiali, adică 
acele persoane care vin pen
tru prima dată la un centru 
de transfuzie pentru a dona 
sânge”, declară dr. Victoria 
Hălmagi, șeful Centrului de 
Transfuzie Sanguină Hune
doara.
1200 pungi de sânge

în urma analizelor 
sânge ale donatorilor
depistat, la nivel național, 
5,9% cazuri de hepatita B,

de
s-au

24,42% cazuri de virus 
leucemie HTLV, 2,33% de 
sifilis și nici un caz de HIV/ 
SIDA.

Aceasta înseamnă că, 
tuturor acestor persoane nu 
li se va recolta sânge pentru 
donare. De altfel, susține dr. 
Hălmagi, chiar și donatorilor 
vechi li se fac analize la 
fiecare 60-70 de zile, adică 
după timpul scurs între o 
donare și alta. în urma lor s- 
a constatat că procentul de 
Antigen HB este de 0%.

Numărul donatorilor hune- 
doreni a crescut în 2005 la 
6415 față de 6131 în 2004, dar 
numărul de transfuzii a cres
cut cu un procent mult mai 
mare, numărul de pungi de 
sânge folosite în aceste 
primele 11 luni ale anului a 
fost de 1200, față de 700 în 
perioada similară a anului 
2004.

■ Festivalul de 
Poezie „Emia" și-a 
stabilit, sâmbătă, la 
Orăștie, laureații.

Orăștie (D.I.) - A doua zi 
a manifestărilor din cadrul 
Festivalului de Poezie 
„Emia”, a avut loc la 
Orăștie, în incinta Colegiu
lui Național „Aurel Vlaicu” 
din localitate. Pe lângă 
deschiderea Salonului de 
carte, ce a prilejuit mai 
multe lansări de volume ale 
unor autori consacrați, 
poeți, prozatori sau eseiști, 
Festivalul a cuprins și o 
masă rotundă intitulată 
„Poezia și Puterea”. Dis
cuțiile s-au axat pe modali
tățile prin care poezia ar 
putea influența, în cadrul 
societății actuale marcată de 
indiferență, puterea sub

Festivalul "Emia" la Orăștie

toate aspectele ei. Seara a 
continuat cu un recital de 
poezie religioasă susținut de 
autorii prezenți la Orăștie, 
recital ce a prefațat acor
darea diplomelor laureaților 
din acest an. Au fost acor
date mai multe premii pen
tru poezie, eseu, proză, cele 
mai importante distincții 
revenind lui Nicolae Breban 
- Premiul Opera Omnia și 
Mirceă Muthu - Premiul de 
Excelență. Manifestările au 
fost încheiate printr-un tra
dițional concert de colinde.

Oponenții sancționați
■ Noua structură sindi
cală va fi condusă de 
cei 3 lideri de la Live- 
zenî, Petrila și Lonea.

4*4 AK _ MACA *4» **4 ’PSÂsii.'S» J

Petroșani (M.S.) - Pentru 
opoziția manifestată, liderii 
sindicali de la exploatările 
Livezeni, Petrila și Lonea au 
fost „suspendați” din Liga 
Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului, măsură apreci
ată de aceștia ca „nestatu- 
tarâ”. în cadrul unei con
ferințe comune organizate 
duminică, la Petroșani, a- 
proape 400 de delegați ai 
sindicaliștilor de la exploa
tările miniere menționate au 
decis separarea de LSMVJ și 
constituirea Federației Sindi
catelor Unite. La noua fe
derație se vor putea afilia și 
alte sindicate din Valea Jiu-

lui, chiar dacă nu sunt din 
minerit. Federația Sindi
catelor Unite va fi condusă de 
trei copreședinți, care sunt și 
liderii sindicatelor din 
exploatările miniere Livezeni, 
Petrila și Lonea. Decizia pen
tru acțiuni comune va trebui 
aprobată, obligatoriu, de către 
toți copreședinții. în caz con
trar, hotărârea va putea fi 
luată doar după convocarea 
Consiliilor de Conducere ale 
celor trei sindicate.

Demersurile pentru înre
gistrarea legală a noii orga
nizații vor începe în cursul 
zilei de luni, liderii acesteia 
susținând că îndeplinesc con
dițiile de reprezentativitate 
pentru a participa, alături de 
LSMVJ, la negocierile pentru 
noul contract colectiv de 
muncă de la Compania Na
țională a Huilei Petroșani.

Caricatură de Liviu Stânilâ

mailto:dsnlGl.iancu@lhformmedia.ro


COTIDIAN /4luni, 19 decembrie 2005 CWAMHI

1848 - A murit Emily Brontâ, scriitoari «ngleii («Li 
răscruce de vânturi») (n. 1818).
1910 - S-a născut scriitorul francez Jean Genet, exponent 

al teatrului absurdului (m. 1986).
1915 - S-a ntaut cântăreața francezi 
Edith Piaf (m. im
1944 - S-a născut chitaristul rock bri
tanic Alvin Lee (formația 10 Years

1960 - S-d născut actrița americani
Daryl Hannah (foto).
1998 - A tastat din viațâ, la re» olnța sa din Paris, hi 
urma unul cancer al pancreasului, aetonil Italian Marce
llo Mastroianni (n. 1924).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cerul va fi acoperit și se anunță ninsori. 

Maxima va fi de -5°C, iar minima de -9°C. 
Vânt slab din direcția NV.

Prognoza pentru două zile:
Marți. Vremea va fi răcoroasă. Maxima 

va fi de -3°C, iar minima de -6°C. Vânt slab 
din direcția NV.

Miercuri. Cerul va fi temporar noros. 
Minima zilei va fi de -5°C, iar maxima de 
0°C. Vânt slab din direcția NV.

Calendar ortodox_____________ ____
19 decembrie Sf. Mc. Bonifaciu și Cuv. Aglaia din Roma; 
Sf. Ier. Grighentie; Sf. Mc. Trifon
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Berbec
S-ar putea si nu fiți prea mulțumit de iliuațla financiari. 
Seara, sunteți în centrul atenției la o petrecere. Evitați 
glumele, ar putea si deranjeze.

Taur
Sunteți *oart- Inventiv șl el diir urcați ’airta bina !n ele
mi. Investițiile pi sare le bbo|I In trieri, vl aot aduci 
mari laîlsfacțll !n curlnd,

Gemert
Cu farmecul dumneavoastră deosebit jeți adn ■■ ațin 
celor dlr jur. Aveți mari șansa de reușiți în actlvltițl co
merciale. Sun: favorizata Inveitlțllli,

Rac ;___.. __________________________ ______
începeți o act1- tete «?• vi va educe c*«elgurl humoata 
șl satisfacții profesionali, Ea iBiMldu sunteți îh form! |l 
munciți mal mult, spre nemulțumirea colegilor.

----- ■ . .
S-ar putea si plecați într-o scurtă delegație, anunțați în 
ultimul moment. în ciuda dificultăților reușiți si vă des
curcați foarte bine în tot ce faceți.

Dispecerat apa rece 227087
Dispecerat apă calda ^122^5 ~

& Feci^ra ...............J........4'1............. .
Astăzi sunteți pllr. de energie. Daci sunteți Invitat într-o 
excursie, nu pierdeți ocazia. Nu vă mal gândiți la cheltu
ielii Meritați puțină relaxare.

Balanța

Se pare că începeți pregătirile pentru concediu sau pentru 
o excursie. Q rudi dm partea partenerului de vieți reușește 
sâ vă indispun! pe moment.

Scorpion ......... .............. ..
Dimineața, o veste buni! urmează să primiți bani. Puteți 
să vi faceți planuri de «iilor $1 «I întâlniți cu prietenii. 
Stați excelent la capitolul comunicare.

Săgetător
Apar rezultatele bunel eolaborlrl cu un partener de afa
ceri. împreuna reușiți ■■ terminați o lucrare Importanta, 
începută demult, eu su ces.

Calendar greco-catolic___________ ___________
19 decembrie S Bonifaciu, m (+ sec IV). în timpul săpt 
Ap și Ev Ss din Minei.

Calendar catolic______________ _________________
19 decembrie Fer. Urban al V-lea, pp.

tamnoMou 1M, uz, cvunt
Energie electrică __ __ ________________
Sunt programate următoarele întreruperi:
08,30 - 15,30 Localitatea Totia
09,00 - 10,00 Deva: Strda 1 Decembrie bl.3, sc.B 

Zona Gojdu: bl. AB17, bl. AB18, 
bl. A10, bl. D8, bl. K5, bl. E21, bl. E24

Gaz metan___________________________________
Sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva:
09,00 - 15,00 Strada N. Bălcescu, bl. 15A, sci 1, 

Str. Panseluțelor, bl. 30, sc. C, Str. Liliacului, bl. 23, sc. 
C, Aleea Florilor, bl. 3 și bl. 7

Apă ________ _________ _____ _____
Sunt planificate întreruperi în furnizarea apei îh Deva: 
08,00 - 15,00 Bulevardul Dacia

Strada N. lorga
Strada N. Zamfirescu

Soluția Integramei din numirul 
precedent: B - N - I - S - TIPO
GRAFI - BĂUT - POM - ALGA - 
SURI - II - SAS - T - CONSUL - 
SA - TITLURI - TE - AUTORI - CE
- RAM - N - CÂRTI - ASI - RUT
- INȘI - VID - D - I - ITE - SETOS
- DAME

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212755
Urgențe____________________ 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 9Bf
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 2ăBo9o
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Ciorbă de salată
Ingrediente: 1 salată mare, 1 ceapă, 1 mor

cov, o mână de tăiței, 2 roșii, 1/2 legătură 
pătrunjel, 1 1 borș sau o lămâie, 2 ouă.

Mod de preparare:
Se taie cubulețe ceapa și morcovul. Se 

pun la fiert într-o oală de 5 1 cu 2 1 de apă. 
Când sunt fierte se pune fideaua. După 10 
min (după ce s-a fiert fideaua) se pune sala
ta tăiată fideluță. Se mai fierbe alte 10 
minute. Se adaugă roșiile și se mai fierbe 
încă 3 minute. Când s-a stins focul se pune 
pătrunjelul.

Separat se face o omletă din cele 2 ouă. 
Se taie bucățele și se pune în ciorbă în 
ultimul clocot sau direct în farfurie. Se 
servește caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

kk
730 Jurnalul TVR 
7:35 Aventurile 

^cățelușului 
Snobs

8:05 Isabel, 1h căutarea 
□iubirii

8:55 Culori:
Verde

920 Succes Romania - 
Brăila

9:30 Teleshopping 
1030 Videograme 

dintr-o 
revoluție 
(reluare) 

12:40 Teleenddopedia 
1335 Madeline 
1430 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
1530 Pro patria 
1530 Kronika 
16:55 Construind 
▼□imposibilul.

Partea întâi
18:00 Succes 

România - 
Brăila

1835 Sănătate pentru toți 
1930 Jurnalul TVR Sport

Meteo

20:15 1989: Sânge ți catifea.
Partea întâi

21:15 Familia din Mansfield 
»-TăPark (dramă, Marea 

Britanie, 1998). Cu: 
Frances O'Connor, Jon
ny Lee Miller, Embeth 
Davidtz, Alessandro 
Nivola, Harold Pinter. 
Regia Patricia Rozema. 
Ecranizare după roma
nul omonim al scri
itoarei Jane Austen. La 
10 ani, fiind săracă, 
Fanny Price este tri
misă să locuiască pe 
domeniul matușii ei și 
al soțului acesteia, Sir 
Thomas. Inteligentă, 
talentată, ironică, Fan
ny se imprietenește cu 
Edmund, fiul cel mai 
mic al lui Sir Thomas 

2330 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

030 Nocturne 
fWW nfitar Karon

7:00 Știrile Pro IV Ce se 
întâmplă, doctore?

930 Succes România - 
Brașov

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
10:15 Xena - prințesa 

“războinică (r) 
11:15 Blizzard, puiul de ren 

(aventuri, coprod., 
2003, r) 

13:00 Știrile Pro Tv. Moș 
'f oui iXÎstăl 

13:45 O pacoste de maimuță 
▼(comedie, SUA 1980) 

1630 Tânăr și neliniștit Cu: 
v QEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott 

17:00 Știrile Pro IV 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment. Teo se 
întoarce într-un decor 
total schimbat cu 
subiecte interesante 
pentru toată lumea și 
cu un nou look 

18:45 Dăruiești și câștigi! 
19:00 Știrile ProTv Sport

20:15 Spune că niH așa
Hfoomedie, SUA 2001). 

Cu: Chris Klein, 
Heather Graham, 
Orlando Jones, Sally 
Field. Un tânăr află că 
tânăra de care e 
îndrăgostit s-ar putea 
să-i fie de fapt soră. 
Cu inimile zdrobite, se 
despart, iar ea se mută 
în alt stat. Examinând 
mai atent problema, el 
află că de fapt s-a pro
dus o greșeala în hârtii 
și că ea nu e sora lui 

22:15 La Bloc 
2330 Știrile Pro TV 
23:45 Dispăruți fără urmă

0:45 Istrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea (r)
130 Știrile Pro TV (r) 
2:30 Spune că nu-i așa 
. zomedie, SUA, 2001, 13r)

430 Bucătăria lui Radu (r)

6:30 în gura presei 
cu Mircea
Badea

7:00 Observator cu Vlad 
lonescu șl Simona ș 
Gherghe

8:00 Canalul de știri 
10:00 în gura presei (r) 
10:30 Concurs interactiv f 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

13:45 Animat Planet
(reluare) 

14:15 Divertisment
Piața 
Dlvertis (r) 

15:15 S Vivere - A trăi cu
Ei pasiune 

1630 Observator 
16:45 Anastasia Cu: Elena ! 
▼ □Korikova, Petr Krasilov, 

Daniel Strakhov 
17:45 9595-Teînvață ce 

să fad cu dr Cristian 
Andrei

19:00 Observator 
cu Alessandra 
Stoicescu și Ludan 
Mândruță

2030 Divertisment Marinică 
și ai Iul

2330 Observator cu Lelița 
Zaharia. Spot

030 Viteză maximă
13 (acțiune, SUA 1997). 

Cu: Steve Guttenberg, 
Robert Wagner, Kaela 
Dobkin, Stephen Mead
ows. Misiunea lui 
Wendy Sheehan, să se 
înregistreze într-o pos
tură romantică cu un 
diplomat străin ca ulte
rior să folosească înre
gistrarea pentru un 
șantaj, este cea mai 
periculoasă din toată 
cariera ei. Spre groaza ! 
ei, bărbatul este 
omorât cu cruzime în 
timpul întâlnirii și case
ta avariată reprezintă 
singura dovadă prin 
care poate fi identificat 
criminalul

230 Concurs interactiv 
330 Observator (r)

Capricorn __ „ L.__
Duoa o perioadă nu tocmai inviolabilă, lucrurile merg mal 
bine pe plan sentimental. S-ar putea să vă fast ’-josllțl la 
prima vedere. Mal bine evitați.

Viriitor __
Sunteți puțin Indispus din cauza prociSunteți puțin Indispus din cauza pnaowmaier llmnciare. 
Aveți un randament foarte bun, mai ales 1b activele In
telectuale. Rersevera|il

PD|tl J _ » ___ . ....^.-4:4;...
Dimineață aveți multe probleme de rezolvat. CHIar dacă 
sunteți în formă și aveți spor, vi sfătuim si nu mlsiați Au
torul celor din jur.

0830 CeZar și tipar (r) 09:00 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
0930 Poftă bună! (r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pasi
uni (film serial) 12:40 Farmece 
(film serial) 14:30 Aventurile 
lui Shirley Holmes (film serial, 
Statele Unite ale Americiij 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo 1630 Zona de conflict 
17:00 Moștenitoarea (film 
serial) 1830 Omul între soft și 
moft - Reportaj 19:05 A fost 
odată hoț (film serial, Statele 
Unite ale Americii) 20:00 
Trăsniții din Queens (film seri
al) 2030 Baricada de la Inter, 
primul căzut 21:30 Jurnalul 
TVR 2230 Jurnalul Euronews 
22:15 Oglinzi (dramă, 
SUA 1995) 0035 Inspectorul 
Linley (film serial) 0130 Oala 
sub presiune (reluare)

07:00 Jurnalul de dimineață 
07:30 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1130 A treia planetă 
de la Soare (s) 12:00 
Teleshopping 1330 Automo
bile (r) 1430 Jurnalul de prânz 
14:30 țara Iu' Papură Vouă 
1530 Sare și piper cu Stela și 
Arșinel (r) 1630 Succes Româ
nia - Brăila 1730 Naționala 
de bere 1830 Jurnal de seară 
19:45 țara Iu' Papură Vouă 
2030 Taxi Driver 2130 Echipa 
de investigații 22:00 Miezul 
problemei 23:30 24 de ore 
Național Tv 00:30 Asasinii 
(dramă. Franța, 1997)

10:00 Teleshoping 10:15 
Lumea Pro Cinema 1130 Vise 
de mărire (r) 13:00 Desene 
animate: Tazmania (s) 14:00 
Sporturi extreme... la limită (d) 
15:00 Verdict: crimă! (s, r) 
1630 îngerii nopții (s, r) 1730 
Tudor (istoric, România, 
1962). Partea a doua 19:00 
Terapie intensivă (s) 19:55 
Succes România - Brăila 2030 
Dosarele X 22:00 Un 
mafiot la Hollywood 00:00 
Cristi Tabără De ei

05:00 Poveștiri adevărate (r) 
0630 Al șaptelea cer (r) 0645 
Fetele Gilmore (r) 0830 Trupul 
dorit (r) 11:00 Să iubești din 
nou (s) 12:00 înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 împotriva destin
ului (s) 20:30 Telenovela 
romanească: Lacrimi de iubire 
(s) 2130 Trupul dorit (s) 2230 
De 3 x femeie (divertisment) 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
0130 Telenovela romanească: 
Lacrimi de iubire (r) 02:00 De 
3 x femeie (r)

06.30-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
1845-20.00 Emisiuni informa
tive

08:40 Călătorii în lumi para
lele (d, r) 09:40 Sunset Beach 
(s, r) 10:40 Casa noastră 
11:30 Tele RON 12:30 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:45 Garito (II) 1635 
Dragoste șl putere (s) 16:45 
Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus. Sport. Meteo 19:00 
Camera de râs 1930 Da sau 
nu. 20:00 Poliția în acțiune 
21:00 Trădați în dragoste. Cu 
Ernest 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus. 
Cu:Silvia Ticula 2330 Pro 
Sport Show 0145 Focus plus. 
Sport. Meteo (r) 0245 Guiness

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 
15:25 Audiență în direct 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 
1745 Editorii Realității 18:50 
Realitatea zilei 20:15 100% 
Cu Robert Turcescu 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:45 
Bani europeni/Români/Orașe/ 
Bani de buziunar 22:00 Zece 
fix 2330 Politica, frate! 2330 
Știri Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste hotare 
00:00 Realitatea de la 00:00

0630 Teleshoping 0730 Viața 
dimineața 09:00 Verisslmo. 
Emisiune de divertisment și 
varietăți 10:00 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 10:40 Fan X 
10:50 Calendar ecumenic 
11:00 Ne privește (r) 12:00 
Upgrade 12:30 Teleshoping 
13:05 NYPD Blue (r) 14:00 
Teleshoping 14:35 Misiune 
imposibilă (d) 1530 Teleshop
ping 15:35 Nașul (r) 17:00 
Cuplul conjugal - Ori la bal, ori 
la spital 1830 61 Vine presa! 
2030 Tănase Scatiu (aramă, 
România, 1976). 2230 Nașul. 
Cu: Radu Moraru 00:00 Știri 
00:15 Tănase Scatiu (dramă, 
România, 1976. reluare)

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Cutremure: orașe scu
fundate 09:00 Motoare 
masive 10:00 Planeta Albas
tră 11:00 Mistere 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Cazinouri americane 14:00 
Cutremure: orașe scufundate 
1530 Motoare masive 1630 
Dornici de documentare 1730 
Curse 1830 Brainiac: Maniaci 
ai științei 19:00 O altă pla
netă 21:00 O pradă mortală 
22:00 Superchirurgie: O 
tumoare de 72 kilograme 
23:00 Dependent! de chirurgia 
plastică 00:00 Motociclete 
americane 01:00 Retușat cu 
bisturiul
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HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
rir. 14. ©-» 717659.
Farmacia .Green Line”, non-stop, d. Republicii, nr. 
8.©-» 748199.
Farmacia .Amica”, str. G. Enescu, nr. 7. ©■* 713045. 
DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-* 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, nr.
29. ©-» 211616, 224488. ■ ~

Farmacia „Tscoml - Humanltas II”, str. Aleea Transil
vaniei. bl. 7. ©-* 211949.
ORÂȘTIE

Farmacia .Oros”, sâmbătă, orele 8-20 duminică, orele
8 - 14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-* 240976.

' PETROȘANI
Farmacia .Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia .Remedia”, sâmbătă șl duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-• 612887.

Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. <0—* 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chlș Matei, dr. Crădunel 
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-♦ 
0744-556016. .
Cabinet Chirurgie maxilo-fadală, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu,
Zilnic 8-20

Castraveți în oțet 3,49 lei/borcan 680 grame (Bills)

Mtatai liber ■£ recomandă

Ficat de pui 4,49 lei/kq (Trident)
Mici 9,99 lei/kq (Trident)
Cârnaț de casă afumat 10,8 lei/kg (Trident)
Orez 1,55 lei/kq (Trident)
Brânză topită cu smântână 1,09 lei/bucată (Trident)
Telemea de vacă 6,9 lei /Kq (Trident) ’
Carne tocată vită 9,99 lei/kq (Artima)
Cocktail fructe 3,49 lei/cutie 800 grame (Artima)
Piept porc 9,99 lei/kg (Bllla)

In județ

DN 7 Gurasada - Burjuc - Zam

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Str. Horia - 
Str. Armatei - B-dul Decebal - Calea Zarandului

Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

Dobânzi bancare persoane fizice

Banca 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni

BCR 5% 5,25% 5,75% 7%

BRD 4% 4,1% 4,15% 4,25%

BancPost 4,5% 4,75% 5% 5,5%
Raiffeisen 4,1% 4,25% 4,5% 4,75%
Românească 5,75% 5,75% 6% 6,5%

Transilvania 5% 5,5% 5,5% 6,5%

CEC 7% 7% - 7.5%

Carpatica 6,25% 6,5% 6,75% 7,75%

Volksbank 5,5% 5,5% 5,5% 5,25%

Unieredit 6% 6% 6,25% 6,5% ■
Sanpaolo IMI 4,5% 4,5% 3% 3%

Sureai valutar BUM * IS.i2.10D5

1 dolar 3,0520 lei
1 euro 3,6632 lei
1 liră 5,4057 lei
1 gr. aur 49,3387 lei
1 franc 2,3692 lei
100 forinți 1,4465 lei

J J «I , < j j j J . . * j j J ,t '.* u'-i -J 4 J J'U/'w if'* .4 ii j Jiii '■* * * -

Societatea Preț Variație
închidere >i/acț)1. SNPPETROM 0,47/0 V +0,85

2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 2,2700 -0,44
3. TLV 1,2500 +0,81
4. BRD 14,000 +,45
5. IMPACT 0,4310 -1,15
6. AZOMUREȘ 0,2450 +2,94
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9600 -1,03
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,1150 0

9. HABER 0,3100 -3,13
10. BCCARPATICA 0,5750 +0,88
11. DECEBAL 0,0079 0
Rubrica realizata de SVM.IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Elevii vor la liceul teoretic
■ Deși locurile sunt 
limitate, jumătate din
tre elevii de a VIII-a vor 
să învețe la teoretic.

Raluca Iovescu 
riluc«.lov«KUelnfMmiM<lla.ra

Deva (R.I.) - Un studiu 
privind opțiunile elevilor din 
clasele a VIII-a din județ, rea
lizat de curând, relevă că cel 
mai mulți dintre ei vor să 
meargă la un liceu teoretic. 
„Mulți vor fi nevoiți să se 
reorienteze, insă, pentru că 
oferta școlară nu-i ajută. Pla
ntă de învățământ se face și 
în funcție de piața muncii’*, 
precizează Dan Olteanu, coor
donatorul Centrului Județean 
de Asistență Psihopedagogică. 
„Merg la liceele teoretice pen
tru că se face informatică și 
limbi străine, lucruri foarte 
cerute pe piața muncii în per
spectiva integrării țării noas
tre în UE. E paradoxal pentru 
că nu toți vor face facultate 
dintre aceștia și chiar dacă ar

face, piața muncii nu-i poate 
absorbi pe toți”. Aproximativ 
50% dintre elevii de clasa a 
VIII-a preferă să se orienteze 
spre liceele teoretice, situația 
cea mai dezechilibrată fiind 
la Hațeg (98%), asta în timp 
ce în zona respectivă se vor 
înființa de anul viitor Școli 
de Arte șl Meserii, ce le-ar 
putea oferi o opțiune în plus.

Cele mai multe opțiuni le- 
au strâns liceele cu tradiție în 
județ, fiind totuși de mențio
nat că Școala Profesională 
Forestieră Sibișel a reușit să 
adune mai multe opțiuni 
decât unele licee din Deva!
Fără educatori

O noutate apare la liceele 
pedagogice care nu vor mai 
avea clase de învățători și 
educatori, pentru că șomajul 
în rândul acestora este prea 
mare. Cu toate acestea sunt 
85 de copii care și-ar dori să 
fie educatori și învățători. 
Mare căutare au liceele cu 
profil sportiv și de arte, lucru 
normal dacă stăm să ne

Școlile de meserii nu au mare căutare (Foto: Traian Mânui

gândim că printre idolii lor se 
numără fotbaliștii și cân
tăreții. în schimb, la liceele 
care li pregătesc pentru o 
meserie merg foarte puțini.

Oricum, elevii vor trebui să 
facă față la două reorientări: 
una pe care o vor face în 
funcție de oferta liceelor, iar 
a doua în funcție de mediile 
pe care le vor obține la capa

Salariul, beleaua angajatorilor
■ Convenția 131/1997 
stabilește condițiile și 
necesitățile de trai ale 
salariaților.

|NA JURCONE_________ ____________
Ina.jurccneglnlormniedla.rc

Deva - Prin aceasta, anga
jatorii sunt obligați să 
majoreze salariile de la 1 ia
nuarie în raport cu inflația. 
Altfel, amenzile pe care le vor 
încasa se ridică la sume între 
10 și 20 milioane de lei vechi. 
Liderii sindicali spun însă că 
în țările proaspăt aderate la 
UE, salariul minim, înainte de 
integrare, era de 200 de euro. 
„Solicităm Guvernului ca sala

riul minim brut pe țară să fie 
în 2006 de 4,3 milioane de lei 
vechi, cu un milion mai mult 
decât oferta guvernamentală

W..............
Salariul minim 
brut pe țară se 
stabilește prin 
hotărâre de 
Guvern.

Lacrima Minișca

.....................................W 
din acest moment. Conform 
CM, salariul minim brut pe 
țară se stabilește prin hotă
râre de Guvern, după con
sultarea sindicatelor și a pa

tronatelor”, susține Lacrima 
Minișca, președinte CNSLR 
Frăția Hunedoara. CM mai 
stipulează că angajatorul este 
obligat să garanteze în plată 
un salariu brut lunar cel puțin 
egal cu salariul de bază mi
nim pe țară. Dacă se ajunge la 
un consens, din 1 ianuarie 
2006, venitul minim pe 
economie ar crește la 3,3 mi
lioane de lei vechi, Ministerul 
Muncii având deja pregătit un 
proiect de lege în acest sens. 
„Salariul minim brut pe țară 
pe 2006 va fi stabilit pe baza 
discuțiilor dintre Ministerul 
Muncii și al Finanțelor, și în 
urma negocierilor cu re
prezentanții sindicatelor”, a 
declarat premierul Tăriceanu.

citate; faptul că își doresc nu 
înseamnă că vor și reuși toți.

O altă categorie o repre
zintă elevii care preferă să 
facă școală în alte județe: 85, 
cei mai mulți (35) optând pen
tru liceul militar din Alba 
Iulia.

Rezultatele studiului le 
puteți găsi pe adresa: 
http://isj.hd.edu.ro/cjapp/.

Subvenții
Deva (I.J.) - Subven

țiile la gaze, pe care le 
primesc persoanele cu 
venituri mici, au fost 
majorate cu 17%, de la 
1 ianuarie 2006 și vine să 
compenseze creșterea 
prețurilor la gaze natu
rale, care va avea loc cu 
începere de la aceeași 
dată. Ajutorul este des
crescător. Pentru cei ca
re au venituri de până la 
110 ron/lună/pe membru 
de familie, ajutorul va fi 
de 19 ron și el va scădea 
până la 24 ron/lună pen
tru cei care au un venit 
pe membru de familie de 
31 ron.

Sărbătoarea Crăciunului la AHN Hunedoara
■ Moș Crăciun s-a 
dovedit a fi foarte 
bogat pentru membrii 
AHN Hunedoara.
INA JURCONE______________________
ina.jurcone@infarmmedia.ro

Deva - Tineri și adulți, 
membrii Asociației Handica- 
paților Neuromotor Hune
doara s-au bucurat sâmbătă 
de cadouri bogate de la Moș 
Crăciun. Peste 100 de pachete 
cu daruri, alimente de primă 
necesitate și bomboane au

Moș Crăciun a venit și la AHN Hunedoara (Foto: Traian Mânu)

fost dăruite de reprezentanți Bucuria cea mai mare a fost 
ai mai multor partide politice, oferită de una dintre organi

zațiile de femei care le-a ofe
rit tuturor două torturi 
imense. „Ca în fiecare an, ele
vii Școlii Generale „Andrei 
Șaguna” din Deva au cântat 
colinde, iar alături de ei 
actori ai Teatrului de Estradă 
Deva. Au venit ca niciodată 
reprezentanți ai mai multor 
partide politice care ne-au 
adus cadouri pentru toată 
lumea. Am primit cadou două 
torturi uriașe. Bucuria tutu
ror a fost extraordinară, iar 
gestul lor a fost total neaștep
tat”, spunea Octavian Bog
dan, președintele AHN.

Bazarul de 
Crăciun

Păclișa (I.J.) - Centrul de 
Recuperare Psihomotorie 
Păclișa și Școala Specială 
Păclișa au organizat la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
în parteneriat, un program 
artistic deosebit realizat de 
adulții și elevii instituționa- 
lizați. Cu un nume sugestiv, 
„Astăzi s-a născut Hristos”, 
spectacolul a fost urmat de 
Bazarul de Crăciun, pentru 
care internii au realizat 
obiecte pe care le-au vândut 
în cadrul unei expoziții. 
„Copiii noștri au demonstrat 
că au reale aptitudini scenice, 
spectacolul bucurându-se de 
aprecierea tuturor celor 
prezenți”, susține Nicolae 
Cristea, directorul Școlii Spe-

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ f
2006

Sună acum la tel: 0264/712.255: 0^88/63^.21 6: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@cor~iser.ro; unusolltaire@ /aiioo.com

http://isj.hd.edu.ro/cjapp/
mailto:ina.jurcone@infarmmedia.ro
carteagalbena.ro
iser.ro
file:///aiioo.com
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■
 TĂIATUL

PORCULUI

• Puține ferme. La nivelul județului Hune- 
doarea sunt înregistrate un efectiv de apro
ximativ 62.000 de capete de porcine. Dintre 
acestea circa 1 % este concentrat în crescă
torii de porci. Restul aparțin crescătorilor 
particulari. O altă problemă cu care se con
fruntă acest sector este lipsa unor rase de 
porci consacrate pe plan european. (T.S.)

* Prețul cărnii. în această perioadă prețul 
unui kilogram de carne de porc, în viu, este 
cuprins între 50.000 și 60.000 de lei vechi. 
Târgurile de animale fiind închise, singura 
posibilitate de ă cumpăra un porc de 
sărbători este direct de la sursă. Pentru anul 
viitor este prevăzută o creștere a prețului la 
carnea de proc de aproximativ 20%. (T.S.)

Ignat -tradiția tăierii porcului

Ingrediente: carne de porc de la gât, pulpele din față, 
alte bucăți, sare, piper, corlandru, enibahar, usturoi, supă 
de carne, mațe de porc.

Preparare: Se dă carnea prin mașina de tocat, se pune 
într-un vas mare. Se adaugă sare, piper, coriandru pisat, 
enibahar și zeama strecurata de la un mujdei de usturoi. 
Aceasta se face astfel: se ia puțină supă de carne, din 
zeama în care fierbe capul porcului, pentru tobă. Se 
pisează o capățână de usturoi, se pune într-un vas, împre
ună cu supa fierbinte. Această zeama strecurată, se pune 
puțin câte puțin In carne, care se frământă cu mâinile ca 
un aluat. Se spală bine mațele, se rad pe dos, se spală 
din nou bine șl se lasă să stea în apă rece. Se pregătește 
mașina de tocat. Când carnații sunt gata, se pun afară, 
pe o bară de lemn, să se zvânte.

■ O sărbătoare a cărei 
rădăcini se pierd în 
negura vremii este 
Ignatul.

Tiberiu Stroia___________________
tlberiu.itroiaalnformmedia.ro

Băița - O tradiție care are 
loc în preajma Crăciunului, 
păstrată de-a lungul vremii, 
este tăierea porcului. Practic, 
acest obicei are drept scop 
pregătirea preparatelor nece
sare uneia dintre cele mai 
importante sărbători crești
nești. Nașterea lui lisus.

Sacrificarea porcilor ur
mează un ritual aparte, iar 
punctul de pornire este Igna
tul, sărbătorit întotdeauna pe 
20 decembrie. CUVÂNTUL 
LIBER, a fost în comuna hu-

Alte explicații
Deva (T.S.) - Deși creștinismul a asociat 

porcul necumpătării și lăcomiei, pentru 
comunitățile arhaice, acest animal, mai ales 
prin sângele său, era unul din cele mai 
importante animale pentru revigorarea... 
Soarelui. Și asta pentru că, după echinocțiul 
de toamnă, oamenii observau cum soarele 
intră într-un aparent proces de dispariție 
consecința directă fiind răcirea vremii. De 
aceea pentru a nu dispărea de tot, în prea
jma celei mai scurte zi din an (echinocțiu 
de iarnă) oamenii voiau să ajute Soarele. 
Astfel, sacrificau porcii pentru ca sângele 
să ajute zeul Saturn să se întărească pen
tru a nu muri. Așadar, Ignatul (latinescul 
ignis-foc) nu era altceva decât o 
întruchipare zoomorfă a Soarelui.

Legenda 
■ Tăierea porcului de 
Ignat este un obicei 
pur românesc, datând 
din Evul Mediu.

Tiberiu Stroia_________________
tibflriu.straia@infcrniniedia.ro

Băița - Așa cum fiecare 
obicei are în spate o legendă 
și tăierea porcului poartă cu 
sine legenda lui Ignat. Aceas
ta spune că, în preajma 
sărbătorilor de Crăciun, un 
bărbat pe nume Ignat se 
pregătea, împreună cu tatăl 
său, să taie porcul. Din neferi
cire, în momentul în care a 
ridicat securea pentru a 
omorî animalul l-a lovit în 
cap pe tatăl său. Bărbatul a

Ignatul fața în față cu... 
integrarea în UE!

CCI mici 
sunt încân
tați de 
momentul 
tăierii por
cului. 
Urechile și 
șoriciul 
sunt 
preferatele 
lor 
culinare.

(Foto: T. Mânu)

■ Sacrificarea porcilor 
se va face după reguli 
noi, fiind exclusă 
înjunghierea directă.

Tiberiu Stroia___________________
tlbcriu.stroia@infarmmcdia.ro

Bălța - Integrarea în UE va 
duce noutăți și în privința 
tăierii porcului la români. 
Asta în ideea în care, oficialii 
guvernului nu vor reuși să 
negocieze păstrarea acestei 
tradiții în forma actuală. 
Practic, europenii consideră 
că obiceiul actual al 
românilor de a sacrifica por
cul este unul barbar, intrând 
în contradicție cu normele 
europene de sacrificare a ani- 
wulolnr TV» uropu PYÎată nosi-

Pârlirea porcului cu paie este preferată celei cu "butelia"

nedoreană Băița pentru a 
asista la ritualul tăierii por
cului.
Șorici pentru cei mici

Sacrificarea animalului a 
avut loc la primele ore ale 
dimineții. Bătrânii spun că în 

lui Ignat 
murit, iar fiul, răvășit de cele 
întâmplate, și-a luat lumea-n 
cap. După alții, Ignat este 
divinitatea solară care a pre
luat numele și data de cele
brare a Sf. Ignație Teofanul.
Săracii taie alt animal

Ziua de Ignat este pe 20 
decembrie. în această zi 
oamenii nu au voie să facă 
altceva în gospodărie decât să 
taie și să prepare porcul. Tra
diția spune că cei săraci care 
nu au porc, trebuie să taie alt 
animal. Pentru a fi sănătoși, 
în anul care urmează. în ziua 
de Ignat copiii simt însemnați 
în frunte cu sângele porcului. 
Tot bătrânii mai spun că, în 
noaptea de dinaintea Ignatu
lui porcul își visează cuțitul.

bilitatea ca, după 2007, tăierea 
porcului să se facă numai în 
anumite condiții. Spre exem
plu, animalul trebuie adormit 
înainte de a fi tăiat sau va fi 
pur și simplu împuș-cat mor
tal. Nu se acceptă sa-crificări 
care să provoace dureri 
cumplite animalului.
Norme obligatorii

în plus, este nevoie ca 
tăierea să fie secondată de un 
medic veterinar care va ana
liza la fața locului carnea ani
malului. Chiar dacă normele 
nu aU intrat în vigoare, 
țăranii au obiecții puternice 
împotriva lor. „Nu trebuie să 
vină europenii să ne învețe 
cum să ne tăiem animalele. 
Dacă îl adorm înainte de 
îniunehiere nu se mai scurge 

noaptea de dinaintea sacri
ficării, porcul își visează 
moartea. în această zonă a 
județului, măcelarii preferă 
să secționeze Jugulara” pen
tru ca porcul să elimine tot 
sângele din corp. Dacă porcul 
își dă duhul greu înseamnă

De Ignat și un pahar de tărie 
este bine venit (Foto: Traian Mânu)

Alții susțin că nu este vorba 
de un cuțit ci de o banderolă 
neagră, culoarea morții.

După 2007 este obligatorie prezența medicului veterinar
(Foto: Tralan Mânu)

sângele din el”, este de 
părerea Ioan Toma din Băița.

Și în privința creșterii por
cilor, din 2007, vor fi 
prevăzute o serie de norme 
obligatorii. Astfel porcul va 
avea la dispoziție locuri spe

in fiecare an, în 
20 decembrie, este 
sărbătoarea Igna
tului. în această 
zi, conform 
tradiției, singura 
îndeletnicire per
misă este tăierea 
și prepararea por
cului. Sărbătoarea 
conține o serie de 
ritualuri rămase 
vii, transmise din 
generație în ge
nerație.

(Foto: Tralan Mânu)

că prin preajmă este o per
soană miloasă. Sângele scurs 
este colectat într-un vas, fiind 
folosit de gospodine pentru 
prepararea sângeretelui. Ur
mează apoi pârlirea la foc de 
paie și curățirea șoriciului cu 
apă caldă. Este timpul în care 
cei' mici dau târcoale porcu
lui pentru a-i gusta șoriciul. 
în momentul în care 
măcelarul începe tranșarea și 
„se vede” slănina porcului, se 
aduce țuica fiartă. După 
tranșare gospodina își alege 
carnea pentru sarmale, pen
tru cârnați și alte produse 
tradiționale specifice hune- 
dorenilor. Totul se încheie cu 
pomana porcului când se 
prepară bucăți de carne pen
tru a fi mâncate de cei care 
au participat la tăierea ani
malului.

Vechi obiceiuri
Deva (T.S.) - Ignatul 

are o serie de ritualuri 
care se mai păstrează și 
azi. Pentru a se elibera 
sufletul porcului, după ce 
animalul nu mai mișcă, 
se face o tăietură în chip 
de cruce la ceafă, peste 
care se pune sare. Coada 
urechile și beșica sunt 
date copiilor, pe gospo
dari interesându-i în mod 
deosebit splina. Aceasta, 
în funcție de grosime, le 
va spune cât de grea va fi 
iama. Dacă în inima por
cului se găsește sânge 
închegat gospodarul are 
motive de bucurie, acest 
lucru însemnând noroc la 
bani.

cial amenajate de scaldă, 
spații aerisite corespunzător 
și vizite medicale periodice. 
Cât despre purceluși, aceștia 
vor avea... jucării în compa
nia cărora își vor petrece tim
pul liber.

tlberiu.itroiaalnformmedia.ro
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Victorie cu mari emoții

• Topul sportivilor pe 2005. Reprezen
tanții DSJ Hunedoara vor analiza, azi, rezul
tatele raportate de cluburile din județ în ve
derea întocmirii clasamentului celor mai buni 
sportivi ai județului în anul 2005. Festivitatea 
de premiere a sportivilor care vor câștiga 
această cursă va avea loc miercuri, 21 
decembrie, (C.M.)

• Fotbal de caritate. în urma partidei din
tre fostele glorii ale Corvinului din anii 80 și 
echipa lui Mihai Leu s-au strâns 16,5 mili
oane de lei, sumă care urmează a fi oferită 
unei case de bătrâni din Hunedoara. Banii 
au fost donați de componenții celor două 
echipe, întrucât intrarea publicului la meciul 
organizat de Mihai Leu a fost gratuită.(C.M.)

■ FC CIP a suferit până 
la final, dar s-a revanșat 
în fața unicei echipe 
care a învins-o în tur.

ClPRIAH MABINUȚ________________
clprian.marlnutcintormmedia.ro

Deva - Meciul cu Energo
construcția Craiova, singura 
echipă care a câștigat până 
acum în actuala ediție a 
Diviziei A împotriva FC CIP, 
n-a venit într-un moment bun 
nici pentru deveni, nici pen
tru olteni. Relaxați datorită 
avansului mare din clasament,

FC CIP - Energoconstrucția 
Craiova 3-2
Au marcat: Dobre (min. 10), 
Mate! (min. 17), Lupu (min. 24) 
/ Nic. Bogdan (4, 32).
FC CIP: lancu, Bejinariu - por
tari, Molomfălean, Matei, 
Măgureanu, Gherman - Lupu, 
Al-loani, Dobre, Tomescu, 
Șotârcă, Vișan.
Antrenori: Marius Rupacici, 
Aurel Sava.

Valentina Elisei pe podiumul CM (Foto: epa) Andone emoționat de public
Elisei, cea mai bună din lume

Deva (C.M.) • Valentina Elisei Ardean, 
fosta jucătoare a U. Remin Deva, a fost 

i desemnată ca fiind cea mai bună extremă 
stânga a CM de handbal feminin din Rusia. 

, Elisei a jucat la U. Remin trei ani, timp in 
care a făcut pasul de la junioare la senioare 
și s-a afirmat ca una dintre cele mai bune 
jucătoare ale campionatului. Cu U. Remin, 
Elisei a câștigat trofeul Challenge Cup și a 
jucat o altă finală a acestei competiții 
europene și a fost vicecampioană națio- 

~'nală a României In 2005 și medaliată cu 
bronz in 2004. O altă româncă, Luminița 
Huțupan Dinu a fost nominalizată ca fiind 
cel mai bun portar al turneului final al CM.

■ Antrenorul a fost 
încântat de reîntâlnirea 
cu coechipierii și cu 
publicul hunedorean.

ClPRIAN MARINUȚ  
dpriln.marinlltgil1forrnmtdia.ro

Deva - Ioan Andone s-a 
simțit în largul său la reîn
tâlnirea cu prima sa familie 
sportivă, formată din foștii 
coechipieri de la Corvinul și 
publicul hunedorean, care a 
avut loc cu ocazia partidei de 
old-boys organizată, vineri 
seara, la Deva, de Mihai Leu. 
Andone, singurul reprezen
tant al generației de aur a

Iulius Poczo

Poczo, doar argint
Hunedoara (C.M.) - Pugilistul hunedore- 

an Iulius Poczo a pierdut, sâmbătă, întâl
nirea cu francezul Nordine Oubaali din 

finala categoriei 48 kg, la 
Jocurile Francofoniei găzdu
ite de orașul Niamey din 
Nigeria. Poczo care are 
dublă legitimare la Con
structorul Hunedoara și 
Dinamo București șl este 
component al lotului națio

nal al României a rămas doar cu medalia 
de argint, deși lupta în ring a fost echili
brată și decizia arbitrilor a fost la limită. 
“Chiar și așa este un rezultat foarte bun 
care îl recompensează pentru munca tita
nică pe care a depus-o la antrenamente în 
cantonamentele din această vară”, preciza 
Ilie Captari, antrenorul cu care Poczo se 
pregătește la Constructorul Hunedoara.

Rezultatele etapei a 16-a, 18-19 decembrie: FC CIP Deva 
- Energoconstrucția Craiova 3-2; MGA București - Muhlbach 
Sebeș 11-4; Poli Gomonth Timișoara - ACS Odorhelu Secui
esc 4-7; Eurollnes București - Athletic București 2-1: Fut
sal Municipal Constanța - ACS3 București 15-4; Partidele 
Cosmos Pitești - Silvanus Reșița și Clujana Cluj - United

Etapa a 17-a, 15-16 ianuarie 2006: Energoconstrucția - 
MGA Domnești; Muibach Sebeș - Poli Gomonth Timișoara; 
ACS Qdorhelu - Eurolines București; Athletic Club București 
- Cosmos Pitești; Silvanus Reșița - FM Constanța; ACS 3 
București - Clujana Cluj; United Galați - FC CIP Deva.

Galati se vor disputa azi.
Clasamentul
1. F.G. GIR Deva 16 14 1 89- 35 43
2. A.C.S. Odorheiu 16 11 : 3 2 86-41 36
3. M.G.A Domnești 16 9 4 3 81- 437 31
4. Silvanus Reșița 15 9 3 .3 55-34 30
5. F.M. Constanța 16 8 5 3 78 -55 29
6. Enerqo. Craiova 16 9 2 5 66 - 52 29
7. Poll G. Timisoara 16 7 0 9 71-89 21
8. Eurollnes Buc 16 5 2 9 43-59 17
9. Athletic București 16 5 2 9 39-55 17
10 Muhlbach Sebeș 16 4 4 8 42-62 16
11. ACS 3 București 16 4 3 9 40- 74 15
12 Cosmos Pitești 15 4 0 11 30-65 12
13. United Gala# 15 3 1 11 31-48 10
14. Clujana Cluj 15 2 2 11 43-79 8

Restanțe la Jiul
Petroșani (C.M.) - Jucătorii 

Jiului au avut parte de o sur
priză neplăcută, la finalul 
săptămânii, când au constatat 
că nu și-au primit banii pe 
care-i aveau de Încasat de la 
club, deși patronul Alin Simo- 
ta le-a promis de două 
săptămâni că le va achita 
ratele contractuale restante. 
“Nu ni se pare corect... Noi 
am dat totul în teren, iar 
acum suntem purtați cu vor
ba. Ni s-a spus să mai 
așteptăm încă o săptămână” 
au comentat jucătorii nemul
țumiți. Elevii lui Ionuț Chi- 
rilă au de încasat câte aprox
imativ 2.000 RON, reprezen
tând ultima rată contractuală 
și jumătate din prima după 
victoria (2-1) din deplasare cu 
FCM Bacău.

Succes hunedo
rean la înot

Hunedoara (C.M.) - Echipa 
clubului CSS Hunedoara a 
ocupat locul secund în clasa
mentul pe medalii al concur
sului de înot dotat cu "Cupa 
Hunedoara”, desfășurat sâm
bătă la Bazinul din municipi
ul de pe Cerna. Performanța 
înotătorilor pregătiți de Anca 
Băjan și Zeno Giurasa a fost 
depășită doar de sportivii de 
la CSS Reșița care au ocupat 
locul I, în vreme ce pe poziția 
a treia s-a situat CSS Alba 
Iulia. La competiție au parti
cipat peste 200 de sportivi, 
născuți între anii 1993 și 1998, 
de la 10 cluburi din Arad, 
Timișoara, Alba Iulia, Mediaș, 
Reșița și Hunedoara. Rezultate 
bune au obținut și reprezen
tanții cluburilor CS Delfinul și 
CS Fair Play. 

cu gândul la vacanța care 
urma după acest ultim joc al 
anului și, peste toate, obosiți 
din cauza programului 
încărcat, devenii n-au reușit 
să Se ridice la nivelul din 
etapele anterioare. De partea 
cealaltă, Energoconstrucția s- 
a prezentat la Deva fără doi 
dintre cei mai importanți 
jucători ai săi, Chiliman și 
Florescu care au avut de 
ispășit o etapă de suspendare, 
în aceste condiții, jucătorii 
deveni au meritul că s-au 
mobilizat, au trecut peste 
șicanele arbitrilor și au cuce
rit toate cele trei puncte, în 
vreme ce oltenii trebuie apre- 
ciați pentru ambiție.
Fără luciditate

Partida a început prost pen
tru FC CIP care nu doar că n- 
a găsit soluții pentru a desface 
lacătul defensivei adverse, dar 
s-a și văzut condusă. în min. 
4, N. Bogdan a marcat din 
poziție ideală la capătul unei 
scheme pe care oltenii au exe
cutat-o perfect la o lovitură 
liberă. A fost nevoie de schim
barea liniilor, pentru ca în

Corvinului care are și în 
prezent un rol important în 
fotbalul românesc, fiind 
antrenor al campioanei de 
toamnă, Dinamo, s-a declarat 
încântat de primirea făcută și 
de revederea cu foștii colegi. 
„Mă bucur că îmi încep 
vacanța revăzându-mă după 
mult timp cu cei cu care am 
pornit pe drumul perfor
manței. E o senzație plăcută 
să vezi că publicul nu ne-a 
uitat și că i-a făcut plăcere 
să ne revadă”, a declarat 
„Fălcosul”. - „Dincolo de 
bucurie, în teren i-am simțit 
lipsa regretatului Mișa Klein, 
în plus, îmi pare rău că nu 
au putut să vină Rednic și

Autoclub
Cwttnil VcHMswagen 
tlmi»oara
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ntr-un minut Dobre a marcat și și-a salvat echipa de la un gol

min. 10 Dobre să aducă egala- 
rea cu voie imparabil în urma 
unui corner executat de Lupu. 
La 20-30 de secunde după 
egalare, același Dobre și-a sal
vat echipa respingând de pe 
linia porții șutul lui Iovan. 
Finalul reprizei a adus primul 
avantaj pentru FC CIP, pentru 
că Matei a marcat elegant 
după un dublu un-doi cu 
Măgureanu. La 4 minute de la 
reluare, Lupu a mărit avanta
jul devenilor, cu Un șut de la 
7-8 deviat în vinclu de un

Andone, Mărginean și frații Leu 

nea Mircea Lucescu, an
trenorul care a dat tonul 
afirmării noastre în fotbal”, a 
completat Andone.

adversar și FC CIP a prins 
aripi. Din păcate, lipsiți de 
luciditate, devenii au irosit 3- 
4 ocazii clare, iar oltenii au 
redus din diferență prin N. 
Bogdan care a profitat de o 
gafă a lui Al-loani. Finalul a 
fost tensionat. FC CIP n-a știut 
să speculeze 2 minute de supe
rioritate numerică de care a 
beneficiat după eliminarea lui 
Apostol, iar oltenii au asediat, 
fără suceces, careul devean în 
ultimul minut pentru a scoate 
măcar un egal.

Leu, învins
Deva (C.M.) - Mihai 

Leu a fost unul dintre cei 
mal buni jucători ai 
echipei sale, în con
fruntarea cu formația fos
telor glorii ale Corvinului 
din anii 80. Fostul cam
pion mondial a jucat 
alături de politicieni pre
cum Karoly Borbely, 
președintele ANT, Petre 
Mârgineanu, vicepreșe
dintele CJ sau subprefec
tul Dan Pricăjan. “Sunt 
mulțumit de rezultat, 
■având în vedere că am 
întâlnit o echipă de foști 
profesioniști”, preciza 
Mihai Leu.

clprian.marlnutcintormmedia.ro
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• Record mondial. Sportivul brazilian Kacio 
Marcio de Almeida, în vârstă de 21 de ani, a 
stabilit, sâmbătă, la Santos, un record mon
dial în proba de 50 metri fluture, în cadrul 
Campionatelor Braziliei de natație în bazin 
scurt. Almeida a parcurs cei 50 de metri în 
22 de secunde și 60 de sutimi. (M.F.)

• învingere. Echipa Al Ittihad, antrenată de 
Anghel lordănescu, a pierdut locul trei la 
Campionatul Mondial al cluburilor, după ce 
a fost învinsă, în finala mică, în partida 
susținută în compania formației Deportivo 
Saprissa, cu scorul de 3-2 (1-1). (M.F.)

Vicecampioane, după 32 de ani

Euro 2006, în Portugalia
Lisabona (M.F.) - Portugalia a fost 

desemnată drept țară organizatoare a Cam
pionatului European de tineret din 2006 (25 
mai-6 iunie), in timp ce Olanda va găzdui 
ediția din 2007 a acestei competiții, a 
anunțat directorul general al UEFA, Lars- 
Christer Olsson.

Cealaltă țară candidată pentru organiza
rea „Campionatului European din 2006 un
der 21" era Italia, care s-a retras din cursă 
exact înainte de alegerea UEFA, în timp 
ce pentru găzduirea ediției din 2007, ce
lelalte candidate erau Cehia, Anglia, Fran
ța, Italia, Portugalia, Suedia și Turcia. Cele 
opt echipe naționale calificate pentru Euro 
2006 simt: Germania, Italia, Franța, Serbia- 
Muntenegru, Danemarca, Olanda, Ucraina 
și Portugalia.

■ Echipa națională a 
României a pierdut, cu 
scorul de 23-28 (12- 
17), finala C.M.

Sankt Petersburg (MF) - 
România a început meciul în
scriind două goluri prin ex
trema Valentina Elisei, dar 
Rusia a restabilit repede ega
litatea prin Emilia Turey și 
apoi s-a distanțat la un gol. 
Româncele au egalat la trei 
prin Gogârlă, care a trans
format o lovitură de la șapte 
metri, dar din acel moment 
gazdele au condus ostilitățile 
și au început să se distanțeze 
din ce în ce mai mult.
Diferență de șase goluri

După 17 minute, diferența 
era de șase goluri în favoarea
Rusiei, cea mai mare care 
avea să se înregistreze până 
la finalul primei reprize. în 
prima repriză, România a tra
versat șapte minute de inefi
cacitate în fața porții, Ionela 
Gâlcă reușind să marcheze in 
minutul 18 pentru 6-11.

în debutul reprizei secunde,

Mateja Kezman, Jucător la Atletico Madrid.

Kezman operat în Belgia
Madrid (M.F.) - Internaționalul sârbo- 

muntenegrean al echipei Atletico Madrid, 
Mateja Kezman, accidentat la genunchiul 
drept, va fi indisponibil aproximativ șase 
săptămâni, a anunțat clubul spaniol. „Ata
cantul Mateja Kezman suferă de o ruptură 
de menise extern la genunchiul drept și va 
fi indisponibil aproximativ șase săptă
mâni", a anunțat site-ul oficial al grupării 
madrilene. Clubul spaniol a precizat că 
Mateja Kezman va fi operat la Liege, in Bel
gia, de medicul Popovic, „care îl cunoaște 
foarte bine". „El ar putea fi operat vineri 
dimineață", a anunțat Atletico Madrid. 
„Astfel de lucruri sunt normale în fotbal. 
Am resimțit o durere mică, iar apoi aceas
ta a fost tot mai puternică după meciul cu 
Deportivo Alaves", a declarat Kezman.

Tragedia echipei de triatlon
București (M.F.) ■ O com

ponentă a echipei naționale 
de triatlon a Chinei a decedat, 
după ce a fost lovită de un 
camion în timp ce se antrena, 
alături de coechipierele sale, 
pe o șosea din apropierea lo
calității Kunming, informează 
Europa Press.

Accidentul s-a petrecut în 
cursul acestei săptămâni, 
sportiva Chen Lihong dece
dând la puțin timp după ce a tfcipantelor la Jocurile Asiei 
fost transportată la spital. în din 2006 (Doha) și Jocurile 
urma accidentului au foBt Olimpice de la Beijing, din 
rănite alte opt componente 2008.

Ajutor pentru copiii bolnavi de cancer
■ Fotbalistul echipei 
Chelsea Londra, Frank 
Lampard, le va dărui 
copiilor jocuri.

Londra (M.F.) - Lampard 
este susținător al Fundației 
pentru Adolescenții Bolnavi 
de Cancer și a fost, recent, 
prezentator al unei gale orga
nizate la Londra, în cadrul 
căreia s-au strâns cel puțin 
600.000 de lire sterline pentru 
ajutorarea copiilor care sufe
ră de această boală.
Contribuție la zâmbet

Frank Lampard îi vizitează 
în mod regulat pe copiii bol
navi de cancer. „Mă uimește 
faptul că acești copii reacțio

Ganea va da golul 7000?
■ WolverhamDton este 
aproape să devină pri
ma echipă engleză cu 
cele mai multe goluri.

București (M.F.) - Atacan
tul român Ionel Ganea a mar
cat, sâmbătă, în partida cu 
Leeds, scor 1-0, din etapa a 
XXIV-a a ligii secunde din 
campionatul Angliei, golul cu 
numărul 6.999 din istoria 
clubului la care este legiti
mat, informează publicația 
The Observer.

„Wolverhampton este foar
te aproape să devină prima 
echipă engleză care marchea
ză 7.000 de goluri, după ce Vio 
Ganea a Înscris pentru a 
cincea oară în acest sezon, 
aducând o meritată victorie 
in fața celor de la Leeds",

Steluța Luca, una din cel mai bune jucătoare din echipa României. (Foto: EPffi
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România a beneficiat de a- 
proximativ șase minute de 
superioritate numerică - evo
luând uneori chiar cu două 
jucătoare mai mult - după o 
serie de eliminări succesive 
ale handbalistelor ruse.

ale echipei de triatlon, cinei 
dintre acestea fiind spitali
zate. „Suntem foarte triști, am 
pierdut una dintre cele mai 
bune sportive", a declarat un 
oficial chinez.

Chen Lihong ocupa locul 
opt în clasamentul național la 
triatlon feminin și locul 170 
în ierarhia mondială. Echipa 
de triatlon, formată din 24 de 
sportive, efectua selecția par- 

nează la faptul că eu sunt un 
fotbalist celebru și încep să 
zâmbească. Părinții lor îmi 
spun că vizitele mele îi moti
vează pe copii. Ei spun că u- 

notează sursa citată, in timp 
ce The Telegraph a titrat „Ga
nea intră pentru a ucide".
Nici un dubiu

Publicația Sunday Times a 
notat, însă, că Ganea are 
șanse mici să continue la 
Wolverhampton în sezonul 
următor, apreciind că vârsta 
este principalul motiv pentru 
care nu i se va propune pre
lungirea contractului scadent 
în vara anului 2006. „Con
tractul lui Ganea expiră în 
vară. Nimeni nu se îndoiește 
de calitățile sale - nici măcar 
Anglia de la Euro 2000 - dâr 
vârsta sa, 32 de ani, îi este 
împotrivă. Nu contați pe fap
tul că va mai fi aici in 
sezonul viitor", scrie Sunday 
Times, sub titlul „Ganea 
Învinge un Leeds fără idei".

La finalul partidei a avut 
loc festivitatea de premiere a 
echipelor medaliate, în ordine 
Rusia, România și Ungaria, 
precum și desemnarea celor 
mai bune jucătoare, pe pos
turi, ale turneului, unde au

Ambasadorul Păcii" IAii - „
Berlin (MF) - Fostul pu

gilist Mohammed Aii a 
primit, sâmbătă, la Berlin, 
Medalia Păcii Otto-Hahn, 
„pentru implicarea sa în 
favoarea mișcării ameri
cane împotriva segregației 
și pentru emanciparea cul
turală a oamenilor de cu
loare la nivel mondial", in
formează AFP.

Fostul campion mondial 
la categoria grea, în vârstă 
de 63 de ani, este primul

neori copiii au coborât din 
paturile lor pentru prima da
tă după mult timp și au mers 
puțin pe jos. Este incredibil 
când mă gândesc că eu am 

AplSUZC. Cuplul Tatiana Totmianina și Maxinâ 
Marinin din Rusia au ridicat publicul în picioare duj K 
ce și-au încheiat programul. (Foto: EPÂX*-
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fost premiate portarul Lumi
nița Huțupan-Dinu și extrema 
stângă Valentina Elisei. Fm- 
mația antrenată de Gheorg® 
Tadici și Dumitru MușfcS 
reușit după 32 de ani să 6$ 
țină o medalie la C.M.
....... .................. . ........... *—'jbi

sportiv recompensat de’1 
Societatea Germană pentru^ 
Națiunile Unite (SGNU)S 
care, din 1988, decemează o|| 
dată la doi ani această» 
medalie unei personalități 
ca recompensă pentru mun
ca făcută de aceasta în folo
sul păcii.

Aii este mai mult decâtjj 
un campion, el este un 
ambasador extraordinar-^ 
pentru pace, prietenie îhffe 
popoare și emancipare.

avut o contribuție la acest 
lucru", a precizat fotbalistul.

Frank Lampard a mai pre
cizat că, după nașterea fiicei 
sale Luna, a început să se 
gândească și mai mult la 
situația copiilor bolnavi de 
cancer. „Uneori mă uit la 
fiica mea și mă gândesc la 
viitor. Mă gândesc la cum va 
fi după ce va crește și la ce 
s-ar putea întâmpla, având în 
vedere toate riscurile care 
există în lume. Acum sunt 
mai atent cu familiile copiilor 
bolnavi. înainte mă concen
tram doar pentru a-i face pe 
acei copii fericiți, dar acum 
îmi îndrept atenția și spre 
părinții lor. Și eu sunt pă
rinte și pot înțelege durerea 
lor", a adăugat Lampard.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• liga* camtră CSH, în Simerla, multiple 
îmbunătățiri, gaz, convector, parchet, etaj Inter
mediar, eventual închiriez, 220 ron/lună cumpăr 
casă în Simeria, ofer 55.000 euro. Tel. 
''729/015069

Vând ap. 2 camere (03)

• confort 1, parter, zonă centrală. Deva, str. 
Cloșca, bloc din BCA, construit pe grinzi, exce
lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• Deva, Bdul Decebal, etaj 6, lăngă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat gresie, faianță, preț 
negociabil. Tel. 0254/217413.
• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rotate exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• Ma| 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Manlu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384.  (Casa Betania)

• zona Mlcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate Cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

NOU
Agenție imobiliara
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• zona macului, dec., contorizări, ocupabil 
Imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, zona AL Straiului, centrală termică et 
Intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• oferim ap. în zone șl la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)

• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Scărișoara, semidecomandate, 
apometre, balcon, instalații sanitare noi, 
acoperit cu izolație italiană preț 720 milioane lei. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrată etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică 
parchet, faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000 SRL)
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• zona Bălctscu, decomandate, etaj 1, modificat 
îmbunătățiri, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut, ocupabil imediat, preț 830 
milioane lei. Tel. 235206 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• In zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat bloc cărămidă liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte urgent în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent, in zona Sala Sporturilor, modificat 
bale amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăiatul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță centrală 
termică preț 135 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• urgent ap. 2 cam. AL Teilor, parter, centrală 
termică gresie, faianță parchet paluxat ușă din 
lemn la intrare. Preț 650 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)

• 2 cam, în circuit, B-dul. Dacia, gresie, faianță 
parchet lamelar, contorizări, ușă schimbată 
bloc de cărămidă Preț 750 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)

tteva * Sântuhalm Dn7, Nr. 70E Tel. 0788 743 067,0788 743 722
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• urgent, 2 cam., Gojdu etaj 3, bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat. Preț 850 mii. neg. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/ 232043. (Mondial Casa)
• decomandate, contorizări, repartitoare, 
zugrăvit, etaj intermediar, ultracentral Deva, 
preț 1,1 mid. lei. Tel. 0740/126029. (Prima- Invest)

• semidecomandate, centrată termică parchet, 
gresie, faianță parter, Al. Teilor, preț 650 
milioane lei. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Bejan, preț 580 milioane lei. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, 56 mp, 
parchet, balcon, gresie, faianță preț 870 
milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent, Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, preț 670 milioane lei fix» 
Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• urgent, semidecomandate, Deva, zona Dacia, 
etaj 1, ușă capitonată contorizări complete, preț
630 milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvesti

• urgent, decomandate, centrală termică 
parchet, gresie, faianță, 54 mp, balcon închis, 
etaj 3, zona Bălcescu, preț 850 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019416 (Prima-lnvest)
• zona Decebal ■ Lido, etaj Intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
vedere spre cetate - foarte urgent - preț 130.000 
lei, neg„ tel. 0723-251496 232806 (Fiesta Nora)

Program local

100%
GARANTAT!

• zona b*d«d Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet, gresie, faianță amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745- 
302200,232806 (Fiesta Nora)

• zona Zamflrescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță bale mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg., 
tel. 0745-302200,232806 (Fiesta Nora)
o. zona Decebal dec., 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel. 
0723-251498,232806 (Fiesta Nora)

« zona centrală dec., bloc tip vilă loc de parcare, 
balcon mare, termopane, 50 mp, zonă liniștită 
merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788-165703, 
0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dec., 50 mp, balcon mare, bloc 
de cărămidă parchet, interfon, ocupabil imediat, 
preț 95.000 lei, neg., tel. 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora) 

a ugent,zonaKogălniceanu-piațădec.,50mp, 
balcon mare, cămară debara, etaj intermediar, 
parchet faianță interfon, ocupabil imediat, se 
acceptă și credit, preț 90.000 lei, negociabil, tel. 
0723-251496 232806 (Fiesta Nora)

• zona Licee, bloc de cărămidă dec., 70 mp, etaj 
3, vedere la stradă boxă mare, acces la 
spălătorie și uscătorie, fără modificări, debara, 
cămară hol mare,, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,0723-251496 (Fiesta Nora)

• zona Decebal ■ piața centrală dec., etaj 1, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță, boxă, loc de parcare sigur, apartament, 
bine întreținut, ideal pt investiție, închiriere, tel. 
0723-251496 232808. (Fiesta Nora)

• zona Astoria, dec., bloc de cărămidă balcon 
mare închis, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
Interfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg., tel. 0723-251496 0745-302200. 
(Fiesta Nora)

HIT MUSIC ONI Y

cu Orange PrePay ai prietenii aproape
2 USD cadou în fiecare lună, timp de 1 an

\ I —
credit cadou

Activează între 25 noiembrie și 31 decembrie orice cartelă 
SIM Orange PrePay și primești timp de 1 an în fiecare lună 
2 USD credit cadou. Creditul cadou neconsumat se 
reportează. Pachetele PrePay promoționale îți aduc și un - --------- -
CD cadou și 5 tonuri de apel gratuite.

Pentru detalii intră pe www.orange.ro. orange"

http://www.orange.ro
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• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• lullu Manlu, et 3/4, dec., parchet apometre, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil Imediat, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• Aleea Bejan, et. 3, sdec., apometre, balcon 
închis, baie, preț 63.000 Ron, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, et 3, dec., contorizări, balcon, neame
najat, suprafața 57 mp, preț 105.000 ron, tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• Straiului, et 4, sdec., baie, buc., CT, izolat, 
balcon, preț 53.000 Ron, tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, et 2, dec., contorizări, balcon, s 50 
mp, baie cu geam, preț 30.000 Ron, tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• Dorobanți, et 3, dec., modificat, contorizări 
apa, balcon mare, preț 105.000 Ron, tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zori» i, nu contează starea de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• urgent Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania) 

e toarta ugent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Mail Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări Interioare, 
preț neg. tel. 0745/253662 (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64300 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona O. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamflrescu, et. 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)

• ana Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zonă contrată modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat, etaj intermediar, 
preț 62.000 euro. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)

• 3 cam, dec, zona Magazinul Tineretului, etaj 
intermediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită balcon 21 m, bine întreținut, 2 băi. 
Preț 42.000 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (Mondial Casa)
• Deva, zonă bună etaj 3, parchet, balcon, 
centrală termică, preț 800 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0722/564004. (Prima+lnvest)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, vedere la 
bulevard, 111 mp, repartitoare, parchet ocupabil 
imediat, zona 22 Decembrie, preț 1,4 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

• Deva, zona piață etaj 2, centrală termică 
gresie, faianță termopane, 2 balcoane închise, 
ușă de lemn masiv, 65 mp, preț 1,4 mid. lei. Tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• toarte urgent zona Dorobanți, bloc nou, etaj 
3, dec., 98 mp, centrală termică parchet, 2 băi, 2 
balcoane, ușă nouă vedere în 2 părți, preț 
142000 lei, neg., tel. 0723-251498,232 809. (Fiesta 
Nora)

• zona icee, str. Titu Maiorescu, parter pe garaj, 
bloc de cărămidă fără modificări, centrală 
termică parchet de stejar, st 80 mp+ garaj 25 
mp, balcon mare închis, bine întreținut vedere 
în 2 părți, acces la spălătorie și uscătorle, garajul 
se pretează pt spațiu comercial, ocupabil 
imediat preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)

i
i
I

Motel Lowe - 3 stele
Situat în Deva, str. Sântuhalm, nr.l, la 

intersecția Hunedoara - Deva - Simeria, pe 
DN7, vă oferă cazare la standarde occiden

tale, cu dotări deosebite, iar prin restau
rantul propriu meniuri diversificate.

Relații și rezervări la telefonul 0254/210.935. (35662)

• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă fără 
modificări, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură balcon mare închis, bine întreținut 
vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificată 

ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona cantndi ■ piață 2 balcoane, etaj interme
diar, dea, parchet vedere în 2 părți, apartament 
tip standard fără modificări, ocupabil imediat, 
preț 38.000 euro, neg., tel. 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișcasau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, nego
ciabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie șl living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpațl, parter, centrală termică 
două băl, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)

• Liliacului, et 3, dec., 2 băi, ct, termopane 
parțial, preț 160.000 ron, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)

• zona Parc, et. 1, dec., ct, termopane parțial, 
preț 60.000 RON, tel. 221.712; 0724/305.661. 
(Garant Consulting)
• urgent Scărișoară et 1, ct, sdec., parchet 
balcon închis, baie, bua cu cămară preț 25.000 
euro, neg, tel. 0745/367393. (Garant Consulting)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• tn Devă zonă bună dec. Cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• ocaziei Urgent et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, St 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zonă cantrato, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 

garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1, Id. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• urgent decomandate, centrală termică 2 băi, 
2 balcoane, termopane, parchet gresie, faianță 
totul nou, zona I. Creangă preț 1,550 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• Deva, ultracentral, 2 băi, 3 balcoane închise și 
încălzite, termopan integral, C.T., parchet stejar, 
mobilă bucătărie, interfon, etaj 8 din 8, lift 
hidroizolație nouă Preț 60.000 euro neg. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând case, vile (13)

• 2 camera, bucătărie, baie, hol, acareturi, curte 
mare, grădină în Deva, preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• zonă centrată 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• zonă centrată P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)

• In zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)

• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• ki ană centrală 2 camere, hol, baie, bucătărie, 
curte, grădină st 500 mp, pretabil firmă preț 
78.000 euro, neg. Tel. 206003, 230324. (Ag. 
Mimason)
• casă bătrânească în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp. Toate facilitățile. Preț: 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• Mlhăileni, jud. Hunedoara, st 1300 mp 
(teren+casă), utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9500 euro neg. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria 
plata imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)

• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate șl fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând case la țară (17)
• 3 camera, anexe gospodărești, 11 ari grădină 
în Dobra Str. Vilelor, nr. 3, sau schimb cu 
garsonieră în Deva plus diferență Relații la 
adresă
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448.
• casă mare, anexe, curte, grădină Spini, 
comuna Turdaș, st 1800 mp, acces baltă pește, 
centrală termică pe gaz, hidrofor, fosă septică 
Tel. 0722/249528.
• urgent casă 2 camere, hol, bucătărie, 
suprafață totală 800 mp, sat Săntandrei, nr. 113 
A, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/218376,0252/392629.

• casâ2corpuri, la 18 km de Deva teren st 10.900 
mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, corpul 
2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală termică pe 
lemne, anexe, totul superb, zonă pitorească 
preț 170.000 ron, neg., tel. 223400,0721/577366. 
(Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină, st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• casă da vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva fundație oe piatră construcție din lemn, 
P+M, teren st. 5000 mp. Preț; 10.500 euro. Tel: 
211075,0747-779751,0726/130557.  (Mondial Casa)

Vând garsoniere (19)

• etaj IntenMdlar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• dal L dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță, apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 bua, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• ofertai pt vânzare, în Deva, în zone șl la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanții etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Decebaț dec., se vinde mobilată și 
utilată electrocasnice noi, de firmă vedere 
deosebită parchet, gresie, faianță ușă nouă 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabilă 
chiar azi, preț 25.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
0788-165704. (Fiesta Nora)
• zona Ua Auto, dec., balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 63.000 lei, 
tel. 0723.251498,232808. (Fiesta Nora) i
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• zona Lkfo, etaj intermediar, dea, fără 
modificări, parchet, gresie, faianță, vedere spre 
cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• 22 Decembrie, et Intermediar, dec., baie, 
bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• lullu Manlu, et. intermediar, sdec., suprafața 
30 mp, baie și buc., balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)
• b-dul Decebal, et 7, dec., amenajat preț 23.000 
euro, tel. 0745/367393. (Garant Consulting) 
Kogălniceanu, et. 3, sdec., balcon, preț 61.000 
Ron, tel. 0745/367.893. (Garant Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)
• In zoi liniștită, de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 10 parcetoterenaSOO mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță. Tel. 227242.

• Gtoagta, 3800 mp intravilan și 5600 mp extra
vilan, tarla la cruce pe șoseaua Geoagiu - Rapolt 
Tel. 211916.
• grikM, 1000 mp, împrejmuită, cabană șl alte 
anexe, apă, terasă, în zona liceelor (Liceul 
Minier). Tel. 0743/001439.

• Intravilan 2800 mp și mai multe parcele pentru 
construcție, toate facilitățile, în Deva, zona 
Zarandulul, la ieșirea din Deva către Sântuhalm 
livezi, preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
0743/011772.
• Intravilan pentni construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058,220269.
• Intravilan, 4000 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare șl racordare la 
calea ferată Simeria ■ Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• Intravilan, ta Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp. 
Tel. 0722/161644.
• toc da casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabll, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• Intravlan, InterMcțla Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• Intravlan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg, 
tel. 0741/070106,0726/195925. (imob Eurobusi
ness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel, 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• intravlan, ta zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg, tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
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• Intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntand rel, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)

• Intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• Intravlan, la DN 7, Sîntandrel, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și Curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• Intravilan st 6053 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• ta Den, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 șl 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Untdiakn, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
Ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă buri, intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)

• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fe 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)

• ta Bălaia, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• tn zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat zonă 
rezide nțiaJă fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)

• intravilan zona Zăvoi, st. 600 mp., fs. 40 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile. Preț: 40 
euro/mp.Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• Intravilan, zona vls-a-vis de Petrom, 
Sîntuhalm, st 2250 mp, apă, gaz, curent 2 
drumuri de acces. Preț: 9 euro/mp. Tel: 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravtei, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, fs 13 
m, acces auto, gaz, apă curent Ideal construcție 
casă Preț: 35 euro/mp, neg. Tel: 211075; 
0740/232043; 0726/130557. (Mondial Casa)
• krtravRan, zona Almașu Sec, st 2200 mp, fs 30 
m, curent apă gaz în apropiere. Preț: 4 euro/mp. 
Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• loc do casă în Șoimuș, 9500 mp, preț 15.000 
euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

• extravilan, arabil, minim 5 ha, maximum 
50 km de Deva și Intravilan, exclus peste 
liniă cu toate facilitățile, ofer prețul piețeL 
Tel. 0724/392853,0744/543238,0254/225493.

• RapoR, Imprefurlml, cu apă curentă curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• teren Intravlan pe DN7, Sântuhalm. Ofer prețul 
pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• cumpăr teren intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-275726,02M.713O5O rcasa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)

• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208,0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)

• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)

• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• zona iHti Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

• Deva, 200 mp, termopane, restaurant birouri, 
grup sanitar, cu teren 200 mp, occidental, vad 
foarte bun, preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (prima-lnvest)
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S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L. 
lider regional al pieței de distribuție a produselor alimentare caută candidați 

potriviți pentru ocuparea următoarelor posturi:

DIRECTOR ECONOMIC
Responsabilități: organizarea și coordonarea activității departamentului financiar-contabil; analiza 
economico-financiară; control financiar intem.
Cerințe: Hstudii superioare economice; Efexperiență de minim 2 ani într-o poziție similară; Hcunoștințe 
solide de contabilitate, fiscalitate și legislație financiar-contabilă; labilități de organizare, comunicare, pla
nificare; Stabilități de analiză și sinteză; Hbune cunoștințe de operare calculator (MS Office)

JURIST
Responsabilități: întocmirea actelor juridice; reprezentarea intereselor societății în fața organelor 
judecătorești; urmărirea, analizarea și comunicarea modificărilor legislative.
Cerințe: Hstudii superioare juridice; Hminim 2 ani experiență în domeniul executărilor silite, drept comer
cial; EJfluență și coerență în exprimare; Incapacitate de analiză, planificare și urmărire a finalizării unei 
sarcini; Hpersoană ordonată, riguroasă, responsabilă; 0bune cunoștințe de operare calculator (MS Office). 

AGENT VÂNZĂRI
Responsabilități: menținerea șl dezvoltarea relației cu clienții existenți; dezvoltarea portofoliului de clienți 
pe zona alocată; creșterea cifrei de afaceri; prospectarea pieței.
Cerințe: Hstudii medii/superioare; Hexperiența de minim 6 luni în domeniul vânzărilor; Hdinamism, 
perseverență, orientare către client; 0bune abilități de comunicare și negociere; Hspirit de echipă; 
Spermis de conducere, categoria B

Vă invităm să trimiteți CV și scrisoare de intenție cu precizarea postului pentru care aplicați la: e-mail; 
agercom@deva.rdsnet.ro sau tel./fax: 0254/219.300.
Doar candidați! selecționați vor fi contactați pentru interviu. (36236)
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Vând alte imobile (27)
• vând microiennâ, în Orăștie, Str. Târgului, nr. 
29 A.

imobile chirii (29)
• București, garsonieră nemobilată, semimo- 
bilată, mobilată, confort 1, decomandată, 
telefon, lift, curată, liniște, soare, metrou, 
central, solicitată pentru închiriere termen lung, 
intelectual, nefumător. Tel. Deva, 0254/223451.
• P+l,4camere, scară interioară, living 45 mp, 2 
băi, centrală termică, pivniță, garaj, piscină, 
curte, grădină, zona telecabină, ideal locuință, 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047,

X 0721/192684.
. • primesc In gazdă, la bloc, 2 eleve de la țară, 

condiții foarte bune, centrală termică, apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil. Tel. 229897.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă, preț 15-
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona l. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
eurO/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva; (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• ofer viă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(nd)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160, (Evrika)

• zona Mărtști, garsonieră, etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată, ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună. 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă, 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• tn cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005,

'oreț 150 euro/lună. Tel. 0745/640725. (Ag. 
•Mimason)
• pe M 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică, termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit, preț 450 euro/lună, neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură, apă, trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)

• cameră frigorifică, 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

• garsoniere, zona Dorobanți și Kogălniceanu, 
mobilate, utilate, dec., etaj 2. Preț 100 euro. Tel 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa) .
• garsonieră, zona Eminescu, mobilată utilată 
contorizări, etaj intermediar. Preț 100 euro. Tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ap, 2 cam., mobilat, utilat, zona Gojdu, etaj 2, 
contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/6664474 Mond ial Casa)
• oier pentru închiriat în regim hotelier, cameră 
mobilată Deva, cu baie, tv, centrală termică 
preț 700.000 lei/zi. Tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, repartitoare, mobilat aragaz, 
frigider, tv, zonă centrală Deva, preț 130 euro, 
negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima-invest)

• ofer spre închiriere spațiu comercial petnru 
birouri, 60 mp, Deva zonă bună preț 150 euro. 
Tel. 0740/126029. (Prima-invest)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
Deva complet mobilat, contorizări, preț 100 
euro/lună Tei. 0721/055313. (Prima-invest)

• ofer pentru închiriere casă Deva mobilată 
occidental, centrală termică preț 300 euro/lună 
cu taxe Incluse-. Tel. 0722/564004. (Prima-invest)
• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală termică 
recent amenajat parchet, gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt. locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg, pe termen lung, 
tel. 0723-251498,232808; (Fiesta Nora)

• se cautt urgent teren la DN 7, între Deva - 
Arad, suprafață minimă 10.000 mp, cu 
deschidere mare la dn, minim 60 m pt parcare, 
se oferă prețul pieței, tel. 0723-251498, 0254- 
232808 (Fiesta Nora)

• garsonieră mobilată ct Dacia, preț 80 
euro/lună+80 euro garanție, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• ap. Icamere, zona Pieței, mobilat utilat, preț 
180 euro cu cheltuieli incluse, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• ap. 3 cam, Gojdu, mobilat cu mobilă nouă ct 
balcon, preț 250 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)

• garsonieră Zamfirescu, et 2, mobilată utilată 
contorizări, preț 25 euro/zi, în regim hotelier, 
cheltuieli induse, 0745/367393. (Garant 
Consulting)
• garsonieră mobilată Mărăști, et. 1, preț 110 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting) 
ap. 2 cam. Progresul, mobilat preț 11 euro/lună 
0745/367.893. (Garant Consulting)

• ap. 3 cam, b-dul Decebal, et. 7/8, dec, ct 
mobilat frumos, s 100 mp, preț 250 euro/lună 
avans 2 luni, 0745/367393. (Garant Consulting)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1996 și papuc af 
1998 preț negociabil. Tel. 0745/842692, 
0740/707517.

Auto străine (37)

• vând Renaidt Laguna 11, af august 2003, 
km 95.000, motorină full-option, 8 airbag, 
preț 12.500 euro. Tel. 0740/222485.

FIRMA BA» AXEL 
ANGAJEAZĂ URGENT 

DIRECTOR MAGAZIN CONFECȚII
CERINȚE:
- studii superioare, de preferat specialitatea marketing
- domiciliul stabil în Deva
- conoștințe de operare calculator (EXCEL - nivel avansat)
- experiența în domeniu constituie un avantaj
CV LA FAX 0246.230.669
INFORMAȚII LA TELEFONUL 0723.619438. (36348)

HYPERMARKET DEVA angajează:
• Director adjunct magazin
• Șef raion
• Lucrător comercial
• Administrator rețea calculatoare
CV-urile se aduc la Biroul de informații cu clienții din 

incinta magazinului sau se trimit la sediul firmei pe str. Arad, 
nr. 42, Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau e-mail rum trident - 
transtex.ro . Informații suplimentare la telefon 0269/241311,

30 I10'

la orice poliță încheiată la sediile ARDAF până la 
31 ianuarie 2006, prezentând cuponul de mal sus.

Cu polița RCA ARDAF
participi la TRAGERILE LA SORȚI unde poți câștiga

1 DVD zilnic/județ 
(timp de 25 de zile) 

MARELE PREMIU - AUTOTURISM 

TOYOTA LAND CRUISER 
ți REDUCERE de 10% la atee POLIȚE ARDAF

Deva Agenții ARDAF și In localitățile:

NStr. Dragoș Vodă nr, 18; TeL212.299 g
■ Str. 1 Decembriebl,4A/P;Tel.:235.999 Petroșani. vulcan g

OFERTĂ OE SĂRBĂTORI
mVp’țte’rtslît' ^Digi TV «Mu TV «Focu TV

Instalații recepție fără abonament
- Toată gama de produse PANASONIC: audio, video, foto.

La cele mal avantajoase prețuri prin Devasat Shop,
str. Avram lancu, bl. H1. Tel. 216.196.

(34471)

• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, închidere 
centralizată geamuri electrice, preț 6500 ron, 
negociabil. Tel. 226209,0745/639022.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând nwtostlvultor UMT 35 tone, RK, preț t 
negociabil. Tel. 0727/960735,0747/627526.

Mobilier și interioare (47)
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți, stare perfectă preț convenabil. Tel. 
220025.
• vând pfttuț din lemh masiv, pentru copii. Tel. 
212180.
• vând recamter dublu, ușă Interior cu toc, geam 
cu 3 canate, sobă teracotă pe colț haină blană 
picioare karakul, neagră 48 - 50. Tel. 215325.
• vând vitrină cu oglindă bibliotecă mică cu 
birou atașabil, 4 scaune tapițate, masă 
bucătărie, mobilă bucătărie, covor persan 3/25 
m, preț negociabil. Tel. 224891.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• Set Minolta profesional pe film, Minolta Dynax
800 SI și Minolta 5000 + accesorii. Tel. 0723-981- 
073.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând mn 1 issignol, CU legături Salomon, 
pentru copii 1,40 șl 1,50 m și adulți 1,70 m, preț 
negociabil. Tel. 233084.

Materiale de construcții (53)
• cumpăr țigfe șl coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.
• vând guri de beton la comandă asigur trans
port și montaj. Tel. 0723/659753.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

Electrocasnice (56)
• vând mașină de spălat, fără încălzire, 
rusească cuvă plastic 150 I, suport metalic, 
stare foarte bună oret convenabil. Tel. 220025.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• crescător autorizat de Chincllla vând 
Chlndlla cu certificat medlco-sanitar. Tel. 
0254/264544,0720/236093.

Prestări servicii (72)

• întocmesc documentația bancară 
necesară pentru încasarea primei de la 
stat, dată în baza Legii 541/2002. Tel. 
0746/054005.

• decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel 0720/743834.

• efectuez transport marfă de 0,7 tone, 3,5 tone, 
la prețuri avantajoase. Tel. 0740/420521.

• mamă a doi copii, serioasă căsătorită 
efectuez menqj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 21,30 și 0723/851439.

• Moș Metan vine la tine acasă! Dacă vrei să-ți 
bucuri copilul de sărbători, sună la tel. 
0720/743834 și, pentru o sumă modică (10 ron), 
Moșul vine la copilul tău!

• transport marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone, utile, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.

• transport motiU, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone, 14 mc, L 3,5 m, 12,2 m. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701.

Alege CL pentru anunțul tău

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:

• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV, până 
la data de 25 decembrie a.c. în limba engleză la:

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Sorina Sîrmai, E-mail: 
sorina.sirmai@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0720/400454

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Decese (75)

Cu sufletele împietrite de durere ne despărțim pentru 
totdeauna de cel care a fost un om deosebit

dr. BRETOIU VIRGIL
Corpul neînsuflețit se află depus la locuința din Deva, 
str. Călugăreni, nr. 87. înmormântarea va avea loc 
marți, 20 dec. 2005, ora 14.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia

Colectivul Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și 
Familiei Hunedoara anunță cu adâncă durere că în 
18 dec. 2005 a plecat dintre noi

CAMELIA VIOLETA ANDREI 
dir. exec. adj.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Soția, copiii și nepoții anunță cu durere încetarea din 
viață, după o lungă suferință, a tehnicianului minier 
pensionar

IOANJIANU
în vârstă de 78 de ani. Corpul neînsuflețit se află la 
Capela Cimitirului Catolic din Deva. înmormântarea 
va avea loc astăzi, de la ora 14, la Cimitirul Catolic 
din Deva (str. Eminescu).

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

DATE PERSONALE

LOCAțn CUTII POȘTALE________ __
• chioșcul do ziare de lânaa Cmmim;
• chioșcul de ziare din stația de autobuz 
Orizont Micro 15;
• chioșcul de «Sare de lungă Gateriite de Artă 
Forma;
• chioșcul de ziare de lăngă Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția Zamfirescu - B 
dul Decebal.
• Cepramin;
• Cooperativa de consum Dobra.
• Centrul de schimbarea buteliilor lila.

cuvâmw.

VARIANTA ALIAS*
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Prostituate cu colecție. Prostituatele din 
Rio de Janeiro au creat și prezentat recent o 
colecție de îmbrăcăminte. Rochiile mulate cu 
dantelă și bluzele decoltate fac parte din 
colecția „Lupta" și urmează să fie purtate de 
prostituate în timpul „serviciului". (MF)

Criticată 
pentru hainele 
ei de blană

Los Angeles (MF) - 
PETA, organizația ame
ricană care militează 
pentru drepturile ani
malelor, le clasează pe 
Paris Hilton și pe Kim
berly Stewart pe primele 
locuri în topul celor mai 
prost îmbrăcate perso
nalități ale anului, din 
cauza încăpățânării lor 
de a purta haine de 
blană. Pe locul al doilea 
în acest clasament se 
găsește Kimberly Stew
art, fiica rockerului 
englez Rod Stewart și 
prietena lui Paris 
Hilton, „la fel de stricată 
și de putredă ca ani
malele care au fost ucise

(Foto: EPA)

Pe ascuns, | 
cu fostul 
soț
Los Angeles (MF) -
Actrița Renee Zell
weger și fostul ei soț, 
cântărețul de muzică j 
country Kenny Ches
ney, se întâlnesc pe 
ascuns pentru a lua 
cina la restaurante 
din New York și din 
Connecticut. Cei doi 
adâncesc astfel mis- ; 
tecul destrămării 
mariajului lor ce a 
durat doar patru luni, j 
Martorii care i-au 
văzut luând în liniște i 
cina lă restaurante ;
retrase au declarat că i
cei doi par a fi în 
continuare împreună. ; 
„Se uitau întruna i
unul la celălalt. S-au ;
giugiulit pe tot par
cursul mesei", a 
declarat un chelner j 
de la unul dintre 
restaurantele în 
cauză. Zellweger a 
depus o cerere de 
anulare a căsătoriei, j 
motivul fiind: 
„fraudă".

„Frumoasa și bestia" a 
costat 120.000 de euro
■ Manuscrisul „Fru
moasa și bestia" al lui 
Jean Cocteau a fost 
vândut la licitație.

Paris (MF) - Manuscrisul 
cu autograf „Frumoasa și bes
tia” al lui Jean Cocteau a fost 
vândut unui colecționar 
francez privat pentru suma de 
120.000 de euro, în cadrul unei 
licitații organizate de Sothe
by's la Paris. Manuscrisul de 
90 de pagini, presărat cu 
desene originale, a fost oferit 
de poetul și cineastul Cocteau 
lui Marcel Bertrou, directorul 
de producție al societății Gau
mont, pentru a-i mulțumi că 
a încercat, în zadar, să pro
ducă filmul. Până la urmă, fil
mul „Frumoasa și bestia” a 
fost produs de Andre Paulvâ,

Primul transplant facial total

pentru ca ea să poată 
purta blănurile”, con
form celor de la PETA.
Totuși, cei de la PETA le
felicită pe Martha Stew
art, întruchiparea bunu
lui gust în Statele Unite,
pe Victoria Beckham și 
pe Alicia Keys pentru 
refuzul lor de a purta

■ Medicii britanici ar 
putea realiza primul 
transplant facial total 
pentru cei cu arsuri.

Londra (MF) - Medicii bri
tanici au obținut din partea 
comitetului de etică al unui 
spital dreptul de a căuta 
pacienți pentru realizarea 
primei grefe faciale totale, au 
declarat reprezentanții spi
talului Royal Free din Lon
dra. Proiectul echipei de la 
spitalul Royal Free trebuie să 
mai fie aprobat de Colegiul 
regal al chirurgilor. Echipa 
chirurgului Peter Butler va 
putea căuta pacienți care au 
suferit arsuri grave la față. 
O franțuzoaică de 38 de ani

Foștii Beatles dau în 
judecată EMI

Londra (MF) - Foștii membri ai grupului 
Beatles și rudele lor au dat în judecată stu
diourile EMI pentru a obține circa 30 de 
miloane de lire sterline cu titlu de drep
turi de autor pentru comercializarea 
albumelor formației. Sir Paul McCartney, 
Ringo Starr și rudele lui George Harrison 
și John Lennon susțin că EMI datorează 
companiei lor, Apple Corps., sume obținute 
din vânzarea albumelor grupului cu titlul 
de taxe pentru drepturile de autor. Grupul 
a început acțiunea în justiție la tribunalul 
din Londra și la Curtea Supremă din New 
York. „Am încercat să ajungem la o 
înțelegere prin negocieri și regretăm că 
eforturile noastre au fost zadarnice”.

Bono-
■ Bono și soții Bill și 
Melinda Gates au fost 
desemnați „Persona
litățile anului 2005".

Washington (MF) - Săptă
mânalul Time a anunțat că a 
decis ca Bono și soții Gates 
au obținut această titulatură 
pentru susținerea justiției 
internaționale și pentru capa
citatea lor „de a se ocupa de 
ceilalți”. Paul Hewson, alias 
Bono, a reușit să desființeze 
limitele între lumea divertis
mentului și cea politică, el 
fiind considerat, anul acesta, 
un potențial candidat la Pre
miul Nobel pentru Pace. El 
este un susținător convins al 
cauzei țărilor celor mai să
race din lume. Implicarea lui

O pisică persană privește spre juriu în tim
pul concursului Fiesta Felina, ce a avut loc 
la Karachi. (Foto: epa)

Papa îndeamnă la reculegere
■ Papa Benedict al XVI- 
lea a criticat „lumea 
prea agitată" și a invitat 
la „reculegere".

Vatican (MF) - „Să ne lă
săm pătrunși de liniștea Sfân
tului Iosif. Avem atâta nevoie 
de liniște în această lume care 
este uneori prea agitată și 
care nu favorizează recule
gerea și ascultarea vocii lui

"Frumoasa și bestia"
(Foto: EPA) 

fiind lansat în 1946, în regia 
lui Cocteau.

Manuscrisul a fost scos la 
vânzare alături de mai multe 
obiecte, printre care și un 
album cu 89 de fotografii și 
un manuscris în care Jean 
Cocteau își apără povestea în 
care zânele nu apar.

a beneficiat în luna noiem
brie de prima grefă parțială 
de față. Echipe din China și 
SUA sunt, de asemenea, dor
nice de a realiza prima grefă 
facială totală. „Principala 
problemă este aceea de a 
alege pacientul potrivit”, a 
declarat Butler. „Am încercat 
să vedem cum suportă candi- 
dații faptul că au fost des
figurați și cum au îndurat 
operațiile ulterioare la care 
au fost supuși. Trebuie să fii 
rhbâst pentru a pptea supor
ta aceste lucruri”.

Pielea, grăsimea și vasele 
de sânge prelevate de la un 
donator sunt ajustate pentru 
a se potrivi structurii osoase 
și musculare a feței celui 
căruia i se aplică grefa.

Personalitatea 2005"

Paul Hewson, alias Bono, unul dintre câștigători (Foto: EPA)

Bono în chestiunile legate de 
dezvoltare datează din 1997, 
când s-a alăturat eforturilor 
unei asociații care cerea anu
larea datoriei statelor sărace, 
în 2002, solistul U2 a înființat 
organizația Data („Debt, Aid,

Dumnezeu”, a îndemnat Papa 
miile de credincioși prezenți 
la slujbă. „în această perioadă 
dinainte de Crăciun trebuie să 
cultivăm reculegerea inte
rioară pentru a-1 primi și 
păstra pe Iisus în viața noas
tră”, le-a spus Papa pelerinilor 
adunați în Piața Sfântul Petru.

în cursul dimineții, înainte 
de a pronunța rugăciunea 
duminicală la Vatican, Bene
dict al XVI-lea a mers la bise

J-idia
Este născută în 
zodia Vărsător, îi 
plac dansul, sportul 
și automobilismul.

CZnlaxy >

Trade for Africa”), cu sedii la 
Londra și în Statele Unite și 
care are ca scop anularea 
datoriei țărilor africane. 
Cântărețul nonconformist 
care poartă ochelari fumurii vaccinare, lupta împotriva 
este prieten cu numeroși

rica Sfânta Maria, situată în 
cartierul Casai Bertone din 
Roma. Aceasta este prima 
parohie catolică din Roma pe 
care Papa o vizitează după 
alegerea sa la conducerea Bi
sericii Catolice.

Cardinalul Joseph Ratzinger 
a fost preotul titular al bi
sericii menționate timp de 16 
ani. în cursul vizitei, Papa a 
vorbit despre sărbătoarea 
Crăciunului. 

președinți și responsabili 
internaționali importanți, de 
la Nelson Mandela la Bill 
Clinton sau Tony Blair. Bono 
nu își neglijează cariera mu
zicală. în Statele Unite, 
turneul de promovare al albu
mului „Vertigo” a generat 
cele mai mari venituri ale 
anului - 260 de milioane de 
dolari. Bill Gates, fondatorul 
Microsoft, este unul dintre cei 
mai bogați oameni din lume. 
El și soția sa, Melinda, au 
înființat o fundație prin inter
mediul căreia luptă împotri
va maladiilor care afectează 
țările cele mai sărace din 
lume. Fundația finanțează cu 
mai multe milioane de dolari 
în fiecare an programele de

SIDA.

au luat parte, ieri, Iar; 
baia anuală de Crăciun .̂ 
ce are loc în lacul Genest
va. Peste 550 de înotători 
au parcurs cei 125 m aȘ' 
acestei curse tradiției’ 
nale, temperatura apei 
fiind de 5 °C. (Foto: EPA)


