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Cerul va fi mai mult noros. Sunt posi
bile precipitații sub formă de ninsoare. Cărți de muncă la pensii
dimineața la. prânz seara

■ Casa de Pensii va 
avea o bază de date cu 
informațiile înscrise în 
cărțile de muncă.

Deva (C.P.) r Procesul de 
creare a acestei baze de date 
extrem de complexe va începe 
anul viitor, a declarat Ionel

Ciobanu, directorul CJP Hune
doara. Modul de lucru și dota
rea cu personal urmează a fi 
reglementate prin HG. „Toate 
carnetele de muncă vor fi sca
nate și introduse în noua bază 
de date. Pentru a putea prelua 
informațiile vom solicita anga
jatorilor, ITM, AJOFM și titu
larilor să ne înmâneze aceste

carnete. Baza de date va cu
prinde toate înscrierile făcute 
în carnete până la data de 1 
aprilie 2001. După această dată 
noi avem deja declarațiile an
gajatorilor privind CAS-ul”, a 
mai adăugat directorul Ionel 
Giobanu. Se estimează că pro
cesul va dura cel puțin doi ani 
și că o parte din personalul

angajat pe o perioadă deter
minată pentru recalcularea 
pensiilor va rămâne în insti
tuție și se va ocupa de aceste 
preluări de date. Măsura de 
creare a bazei de date se im
pune în condițiile în care e- 
xîstă riscul pierderii informa
țiilor odată cu dispariția căr
ților de muncă.

• Batere Jganifeafrfea.de deschiderea-^ 
Sărbătorilor de iarnă de la Deva, ce trebuia 
Să să deruleze, ieri, la ora 17.00, în fața 

Cultură, nu a mai avut loc din 
cauza întârzierii primarului Devei și a lipsei 
grupului de dubași din Almaș - Săliște. 
(S.B.)
-- ----------------------------------------------------------------
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F La împlinirea a 16 ani1
■F de la evenimentele din

Decembrie 1989, la Deva a | 
$ avut loc o manifestare , 1 
s* comemorativă la care au

participat, în primul rând, ■ 
membrii Asociației 
Luptătorilor din Decembrie | 
1989. /p.3

Au devenit înalți Funcționari
| Prefectul și subpre- menele de atestare pe post, au opiat astfel definitiv ț
fectul județului vor de
pune jurământul până 
la sfârșitul acestui an.

Deva (D I.) - Cristian Vla- 
du. prefectul județului Hune
doara, și D^n Pricăjan, sub
prefect, au susținut în această 
săptămână, la Ministerul Ad
ministrației și Internelor, exa-

Ambii au obținut rezultate
pen-

bune, urmând astfel să pro
moveze în Corpul înalților 
Funcționari Publici, după 
depunerea jurământului.

“Am dat examenul și pot să 
spun că nu i-am făcut de râs 
pe hunedoreni”, ne-a declarat 
prefectul județului Hune
doara, Cristian Vladu. Atât 
subprefectul cât și prefectul

tru administrație.
Ei și-au înaintat, pe 19,

respectiv 21 decembrie, demi
siile din Partidul Național 
Liberal, respectiv Partidul De
mocrat, renunțănd la orice fel 
de activitate politică.

Până la sfârșitul acestui an, 
cei doi oficiali vor depune ju
rământul de investitură la 
București.

Rectificare
Deva (D.I.) - CL Deva a 

aprobat ieri o nouă rec
tificare a bugetului local, 
precum și a listei de in
vestiții modificate. Astfel, 
bugetul local pe anul 2005 
a fost rectificat pentru ul
tima dată, atât la partea 
de venituri, cât și la par
tea de cheltuieli, cu suma 
de 78.455.330 de lei.

Oalma .
RECLAME ADEVĂRATE

0254 71 96 00

Mulțumim 
tuturor clienților 

noștri pentru încrederea 
acordată.

La multi ani !

PRIMĂRIA HAȚEG
Acum când colindele, toate născute sub zăpezi, 

aduc cu ele mireasma de iisus născut în iesle,
sim|jm șl noi tot mai tare 

atmosfera de sărbătoare ce se 
apropie. Deschideți ușa și 
lăsați spiritul Crăciunului 

să vă intre în casă!

Fbători fericite! 
La mulți ani!

Primar, 
Nicolae Timiș

Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Anului Nou ne 
aduc, în fiecare Iarnă, o atmosferă unică de pace și 

, liniște sufletească. Ele reprezintă pentru familiile 
noastre cele mai frumoase sărbători ale anului.

Cu acest prilej, vă doresc dumneavoastră, 
locuitori ai județului Hunedoara, multă sănătate, 

bunăstare și

(3
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• Negocierile vor continua. Iranul și UE au 
convenit Ml continue în ianuarie negocierile 
asupra P$gr<anriului nuclear al Teheranului, 
pe care cele âduă* părți le-au reluat, mier
curi, la Viena. Cele două flrți și-au exprimat 
atitudinea în mod deschi și direct în timpul 
disc conform Ministerului francez de

■ După vizita făcută sol- ceeași tabără 
riatilnr rnmâni din Irak DupS de a'SE?! SSSk d^gatia preș 
președintele a mers și in piaSat ia c 
Afganistan. r iasf, coioan

crede c_ 
răpit un 
în Italia, Lech Kaczynski

(Foto: EPA)

vor

i
i

Kabul (MF) - Președintele 
Traian Băsescu i-a vizitat, 
ieri, pe instructorii militari 
români cantonați, în capitala

___ ‘ a ajuns la Kabul, 
delegația președintelui s-a de- 
_.l___i la Comandamentul
ÎASF, coloana oficială fiind 
protejată atât la sol, de ma
șini blindate, cât și în aer, de 
elicoptere.

Bine păzit

gulile. i. — 
eni doresc extrădarea a 
22 de agenți CIA suspec
tați de răpirea, la Mila
no, a lui Hassan Musta
fa Osama țiaăr, care ul
terior ar fl fost transfe
rat în Egipt, unde eu- fi 
fost torturat. „Nu cred 
că acest caz are vreun 
fundament”, a spus Ber
lusconi, adăugând totuși 
că țările democratice nu 
vor putea învinge tero
rismul respectând regu
lile. „Nu poți învinge te
rorismul ctt cartea de 
reguli în 1 g Dacă ei 
folosesc șabil, atunci 
trebuia să ae 
aperi tc X.
cu sabia”, Kte*«k| 
a adăugatNKlzy 
Berlusc«d.mr

Vârșovia (MF) - Con
servatorul Lech Ka
czynski (56 ani) își 
preia azi funcția de 
președinte al Polo
niei, la încheierea 
mandatului sodal-de- 
mocratului Aleksan
der Kwasniewski. 
Lech Kaczynski, cato
lic convins, dorește 
ruptura de epoca 
scandalurilor de co
rupție care au afectat 
guvernarea de stân
ga post-comunistă. 
Fost ministru al Justi
ției și primar al Var
șoviei, el s-a implicat 
în lupta împotriva 
mafiei și a pledat 
pentru un sistem juri
dic riguros și represiv. 
Se dedarâ susținător 
al pedepsei cu moar
tea.

Afganistanului. Kabul - și s-a La sediul Comandamentu- 
întâlnit cu președintele afgan lui, Băsescu a avut o scurtă 

într » u e cu unul dintre șe
fii ISAF, generalul-maior 
Jaap Willemse.

Ulterior, președintele s-a în
tâlnit cu cei 46 de ofițeri și 
subofițeri români cantonați la 
Kabul, care se ocupă cu in
struirea armatei naționale af
gane. Șeful statului a subli
niat că, în acest an, sacrificiul 
militarilor români care sunt 
prezenți în teatrele de opera
țiuni din Irak și Afganistan 
a fost valorificat cu maximă 
eficiență în favoarea poporu
lui român.

După acest moment, șeful 
statului a schimbat uniforma 
militară cu o ținută civilă și 
s-a deplasat la Palatul prezi
dențial din Kabul, unde a a- 
vut o întrevedere cu președin
tele Hamid Karzai.

Hamid Karzăi.

gg •••••••••••«•»«*•••••••••

Am venit să vă 
mulțumesc înainte 
de sărbători pen
tru misiunile pe 
carele 
tîes&șurați.

Traian BAsescu

Șeful statului a ajuns la Ka
bul în cursul dimineții de 
ieri, după ce miercuri seară a 
vizitat batalionul românesc 
din Kandahar.

Militarii români din Kan
dahar l-au informat pe preșe
dinte că de Crăciun îi vor co
linda și pe soldații din coali
ția internațională, aflați în a-

i,

comemorare Soldai aând miorul în Piața Revoluțiet-3 
din București. Ieri au fost comenfosați morții din degem- - 
brie 1989, 1200 conform rapoartelor oficiale. (Eot« «

Audierile au fost reluate
;. r • .VUl’Zț- >',m . .V

■ — " , •

Relații îmbunătățite
ua CWișlfifiti (MF)”- Relațiile ChÂsinăuiuț ' 
ROifagnia $ Ucraina s-au îmbunătățit într-o 
ffiăhleră considerabilă anul acesta, a decla
rat, «uri, președintele Republicii Mol
dova, VI "tlmir Voronin, apreciind totodată 
poziția stă a lui Traian Băsescu față de 
țara sa.

Președintele a declarat că, deși Republi
ca Moldova a „mers mult timp spre un ase
menea nivel de înțelegere reciprocă și con
lucrare sinceră cu România și Ucraina, tim
pul și insistența le-au așezat pe toate la lo
cul lor”.

Șeful statului moldovean a apreciat pozi
ția corectă a președintelui Traian Basescu 
față de Republica Moldova, față de indepen
dența și suveranitatea ei.

Solicitat să nominalizeze un candidat 
pentru fancția de ambasador al Republicii 
Moldova în România, devenită recent va
cantă. președintele a declarat că este pre
matur să facă un asemenea anunț, dar a 
promis că numirea va fi făcută în cel mai 
scurt timp. © ■

i ■ ■,

■ Saddam a acuzat SUA 
că „mint" atunci când 
susțin că militarii care îl 
păzesc nu hau torturat.

Bagdad (MF) - Procesul fos
tului dictator irakian, care 
este judecat alături de șapte 
dintre colaboratorii săi pen
tru ordonarea uciderii a 148 
de șiiți la Dujail, în anul 1982, 
a fost reluat, ieri, în fața înal
tului Tribunal Penal de la 
Bagdad, în prezența tuturor 
acuzaților.

La audierea de miercuri, 
fostul dictator a provocat sur
priză declarând că a fost „bă
tut și torturat de americani”.

Departamentul de Stat ame
rican și-a exprimat, miercuri, 
frustrarea față de transforma
rea procesului lui Saddam 
Hussein într-o „tribună” pen
tru fostul dictator, care a acu
zat Statele Unite că l-ar fi tor
turat.

La rândul său, Casa Albă 
a respins categoric, conside-

rându-le „absurde”, afirmații
le fostului dictator.

Saddam Hussein a acuzat, 
ieri, Statele Unite că „mint” 
atunci când susțin că milita
rii care îi asigură paza nu 
l-au torturat, tot astfel cum au 
mințit în problema existenței 
armelor chimice în Irak.

Martorul de ieri, care a

vorbit din spatele unui para
van de culoare verde și a că
rui voce a fost bruiată, a po
vestit ceea ce știa de la buni
ca sa despre represiunile la 
care au fost supuși locuitorii 
din Dujail în săptămânile și 
lunile care au urmat tentati
vei eșuate de asasinare a fos
tului dictator.

(Foto: EPA)in

Annan a/ 
criticat presa

New York
cretarul general^MRlțț® 
Kofi Annan, a. critical’* 
dur presa, miefctGpi. 
proșându-i că a acâperit 
într-un mod excesiv și : 
părtinitor scand^^liș . 
care, au avut loc recent 
în cadrul organizației, 
între care și cel referi
tor la programul petrol 
contra hrană, inforriieă- 
ză AFP.

în timpul tradiționalei 
conferințe de presă de 
sfârșit de an care areAoe 
la sediul ONU din New !

, York, Kofi Armanul că
rui mandat se va lncbe7 
ia peste un an, a dat tj.o- i 
vadă de o agresiyiț^tș ; 
neobișnuită, refuzau'’ șa 
mai comenteze aceasta 
afacere și declarând'^ : 
raportul comisiei indej- I 
pendente de anchetă 
condusă de Paul Volckr 
er este suficient de clari

Senatul american a accep
tat prelungirea eu șase luni a Patriot Act, 
un «BMuriHu de măsuri care extind compe
tențele forțelor de securitate în lupta împo
triva ‘'arorismu’ui. Camera Reprezentanți
lor s-a pronunțat deja în favoarea prelun- 

acestui set âe măsuri. (Foto: efa)

Rețea teroristă în Europa
Londra (MF) - O serie de a- 

restări care au avut loc recent 
pe teritoriul mai multor state 
europene par să indice faptul 
că liderul organizației al-Qai- 
da din Irak, Abu Mussab al- 
Zarqawi, dezvoltă o rețea te
roristă în Europa, relatează 
The Daily Telegraph.

Pistele investigate în cadrul 
mai multor anchete antitero- 
riste deschise recent în Marea 
Britanie, Germania, Bosnia, 
Danemarca, Franța și Spania 
au dus către al-Zarqawi, acu
zat de comiterea a numeroase 
atentate și luări de ostatici în 
Irak.

Unele dintre rețelele sus
pecte depistate pe teritoriul 
european sunt implicate ex
clusiv în susținerea operațiu

nilor din Irak ale teroristu
lui iordanian, dar mai mulți 
experți în domeniul antiteror- 
ist s-au declarat îngrijorați de 
posibilitatea ca al-Zarqawi să 
folosească rețeaua din Irak 
pentru a comite o serie de a- 
tacuri care să aibă drept țintă 
Europa.

Oficialii din domeniul secu
rității sunt neliniștiți mai a- 
les de faptul că al-Zarqawi ar 
putea recruta extremiști cu 
aspect occidental, mai greu de 
depistat decât cei de origine 
arabă sau asiatică.

în pofida faptului că al-Zar
qawi este reprezentantul rețe
lei teroriste al-Qaida din Irak, 
teroristul iordanian a reușit 
să-l eclipseze pe Osama ben 
Laden, liderul acestei rețele.

Vigilență la Moscova
Moscova (MF) - Șeful di

plomației ruse, Serghei La- 
vrorv, a declarat, miercuri, 
că urmărește cu atenție in
stalarea unor baze NATO 
în noile țări membre ale 
Alianței.

Ministrul rus de Externe 
a făcut această declarație 
la încheierea unei întreve
deri cu omologul său mace
donean, Ilinka Mitreva, a 
cărei țară aspiră să adera
re la NATO.

Tratatul privind forțele 
convenționale din Europa 
(CFE) din 1990 - la care 
Moscova a amenințat că re
nunță după semnarea acor
dului de facilitare a accesu

lui forțelor americane la 
baze din România - era des
tinat să limiteze desfășura
rea armelor convenționale 
ale Alianței Nord-Atlantice' 
și ale țărilor semnatare ale 
Pactului de la Varșovia. 
Tratatul a fost modificat în 
1999, la opt ani de la căde
rea regimului soyietic.

Noua versiune a tratatu
lui presupune câ pe terito
riul noilor membre ale A- 
lianței să nu fie desfășura
te trupe ale NATO, a insi
stat Lavrov, exprimându-și 
regretul, în același timp, 
pentru lipsă de precizie a 
documentului în această 
privință.
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Crăciun, scump ca niciodată• Majorări. Salariul de bază minim brut pe 
țară garantat va fi majorat, la 1 ianuarie 
2006, cu 20 lei, urmând să ajungă la 330 
lei. Alocația de stat pentru copii va fi majo
rată, tot de la începutul anului viitor, la 24 
lei. (C.P.)

• Asigurare. De la 1 ianuarie 2006 pensio
narii cu pensii de peste 9 milioane de lei vor 
plăti asigurări de sănătate, a anunțat minis-

•M trul Sănătății, Eugen Nicolaescu. în sistemul 
Y contribuțiilor obligatorii vor intra de la 1 ia

nuarie 2007 toți ceilalți pensionari. (C.P.)

Colinde de Crăciun
Lupeni (C.P.) - Copiii Complexului de Ser

vicii Comunitare din Lupeni vor prezenta, 
astăzi, un spectacol cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. „Copiii vor recita poezii și vor cân
ta colinde în întâmpinarea lui Moș Crăciun. 
Complexul Lupeni acordă asistență și spri
jin unui număr de 24 de copii din Centrul 
de Zi, 23 de copii din cadrul apartamentelor 
familiale din Lupeni și Uricani, iar în Cen
trul Maternal simt găzduite 2 mame și trei 
copii”, a declarat Viorica Popescu, director 
DGASPC Hunedoara.

ElCVII clasei a IlI-a C de la Școala Ge
nerală din Călan s-au numărat printre 
numeroșii colindători care ne-au vizitat 
redacția. Ei au adus și un cadou: primul 
număr al revistei lor intitulată „Primii 
pași”. (Foto: Traian Mânu)

■ Pentru familia me
die, o masă modestă 
de Crăciun costă, în 
2005, peste 350 ron.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@iniormmedia.ro

Deva - Chiar dacă bugetul 
din acest an este unul de aus
teritate, hunedorenii țin la 
tradiția creștină. O rețetă 
tradițională de Crăciun nu 
exclude o masă în familie. 
Supermarketurile “gem” de 
clienți care, pe ultima sută de 
metri, au de ales între oferte 
pentru toate buzunarele. La 
cele mai mici prețuri, o masă 
modestă de Crăciun ajunge 
sau chiar depășește 350 ron. 
Gospodinele vor pune pe 
masa de Crăciun sarmale, 
piftii, cârnați și cozonaci. 
Cine are rude la țară cheltu
iește mai puțin pentru carnea 
de porc, vin, țuică, nuci și 
murături. La acestea se 
adaugă friptura de porc, gar
nisită cu cartofi piure și stro
pită cu vin, plus desertul. La

Apar probleme cu grâul?
■ Eliminarea subvenției 
la grâu îi face pe pro
ducători să elimine 
această cultură.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infarnimedia.ro

Deva - Ideea eliminării sub
venției la grâu în detrimentul 
altor culturi ar putea provo
ca dezechilibre pe piața 
românească. în sensul în care 
marii producători vor prefera 
să cultive alte tipuri de 
cereale pentru care ar primi 
subvenție. Ovidiu Gherghina, 
inginer agricol, susține că 
eliminarea subvenției va face 
ca pâinea să fie fabricată din 
grâu provenind din alte țări. 
„Și așa am avut un an prost. 
Ploile și inundațiile au făcut

De Crăciun familia se reunește (Foto: arhivă)

o primă socoteală, nota de 
plată pentru o familie de trei 
persoane sare de 200 ron. 
„Tot ce trebuie pentru 
Crăciun am reușit să cumpăr. 
Socoteala se ridică deja la 
peste 500 ron, dacă adaug la 
masa de Crăciun desertul și 
vinul. Este foarte scump și 
mă bucur că am primit o 
primă de Crăciun, altfel nu 

ca mare parte din grâul 
recoltat să fie nepanificabil. 
Sunt de acord cu eliminarea 
subvenției la grâu, dar numai 
pentru cei care practică agri
cultura de subzistență. Cine 
cultivă mai mult de 50 de 
hectare, într-un cadru juridic 
bine reglementat, merită 
această subvenție. Cine nu 
poate, să cultive altceva. De 
altfel, micii producători nu 
sunt „jucători” recunoscuți 
pe această piață. Chiar dacă 
piața ține cont de jocul lor. Și 
asta pentru că preferă să-și 
țină grâul în pod decât să 
iasă cu el pe piață”, susține 
Ovidiu.

Asociații agricole
Ion Simion, directorul 

DADR Hunedoara, susține 
această idee și crede că sub

mi-aș fi permis atâtea”, spu
nea Ioana Dănilă, din Deva.

Bradul creează atmosfera
Fiindcă bradul nu poate 

lipsi din decor, se mai 
cumpără beculețe, globuri, 
bomboane, artificii. Toate fac 
peste 150 ron. Cadourile celor 
mici încarcă și ele factura. 
Dacă un brad se mai poate

vențiile acordate celor care 
dețin mai puțin de cinci 
hectare de teren agricol nu- 
și au rostul. „Avem nevoie de 
asociații agricole pentru a 
dezvolta o agricultură perfor
mantă. Și pentru a accesa fon
duri europene. Agricultura de 
subzistență va dispărea”, este 
de părere directorul DADR 
Hunedoara. 

cumpăra cu prețuri de până 
la 150 ron, carnea are prețuri 
cuprinse între 10,5 și 170 ron. 
Câmații costă cca 9,5 ron kg. 
Legumele au prețuri între 2,5 
ron morcovii și 5,8 ron 
gogoșarii. Nuca necesară pen
tru prăjituri costă 12 ron, iar 
cozonacii ajung la 18 ron. O 
sticlă de vin poate ajunge la 
26 ron, iar țuica la 12 ron.

Complex 
Aqua Land

Deva (D.I.) - Studiul de 
fezabilitate pentru obiec
tivul „Complex Aqua 
Land - Bazin de înot și 
agrement - Stadion 
Cetate” a fost aprobat în 
ședința de ieri a CL 
Deva. Se preconizează 
astfel realizarea în viitor 
a unui complet sportiv 
și de agrement':csftie-să 
cuprindă (pe,. Jângă 
dotările existente, respec
tiv terenuri de tenis, 
popicărie, patinoar, teren 
de fotbal etc.) bazine de 
înot și joacă și de com
petiție, trambuline, tunel 
„Final escape”, peșteră 
acvatică, aqua sonique, 
zonă de tratament ș.a.

X

v 22 Decembrie
Deva (S.B.) - Revoluția Românilor din 

Decembrie 1989 a rămas, din păcate, o 
amintire doar pentru cei care au fost impli
cați în acele evenimente istorice pentru 
români. Au murit oameni nevinovați pen
tru ca românii să „scape în libertate”, dar 
poporul apreciază astăzi că dictatorul nu ar 
fi trebuit executat în sfânta zi a Crăciunului 
și că aceasta este cauza pentru care românii 
nu se pot bucura de libertatea obținută. Cu 
toate acestea, eroii Revoluției din Decem
brie 1989 nu pot fi uitați pentru că românii 
nu-și uită niciodată eroii.

Ne-au împovărat majorările!
■ în ultimii 15 ani, fac
turile la întreținere au 
crescut de cinci ori mai 
mult decât salariile.

Deva (T.S.) - După 1990, 
scumpirile au venit peste 
portofelele românilor valuri, 
valuri. Motivația anilor 1995 
era economia neproductivă pe 
care guvernanții se „chinu
iau” s-o aducă la standardele 
vecinilor noștri. Azi, guver
nanții folosesc sintagma ali

nierii la prețurile UE. Fără a 
scoate un sunet despre ali
nierea salariilor la nivelul 
celor din Occident. Și asta 
pentru că economia zace încă 
pe butuci.

în 1990 un român câștiga, 
în medie, 156,8 dolari lunar. 
Pentru întreținere, plătea 
doar 13,91 dolari. Azi, în 
buzunarul aceluiași român 
intră, în medie, 219,3 dolari 
lunar. Problema este că 
întreținerea a ajuns să coste 
mai mult de 80 de dolari.

ultimii I5 ani

1990

■ • i-â■ vț * $ • •
VVS^VV^W.%. V ‘W V V W V VW V v V

2005
Intri nerea 13,91 $ 82 $
Kilowatul 0,13 $ 0,80 $
Zahărul 0,64 $ 0,67 $
Carnea de porc 1,57 $ 33 $
Uleiul . 0,78$ 1,09$

Unul dintre motive este 
prețul kWi. Care, dacă în 1990 
era vândut la 0,13 dolari, în 
2005 el a ajuns să coste 0,80 
dolari.

Plata utilităților a fost 
întotdeauna un factor de 
dezechilibru în buzunarele 
românilor. După achitarea

Ninge cu premii la Cuvântul Liber!
Ieri, la sediul redacției 
Cuvântul Liber, a avut loc 
extragerea la concursul puz
zle.
Fericiții câștigători sunt:
Mariș Alin, din Deva
(excursie pentru 2 persoane
la Paris)
Ionaș Antone, din Zam
(colțar de bucătărie)
Mocanu Daniela, din Hune
doara (cuptor cu micro
unde)
Crișovan Victor, din Deva
(brad impodobit)
Felicitări!

CUVÂfflB

sumei de 80 de dolari de o 
familie formată din 3 per
soane, rămâne cu puțin peste 
139 de dolari. Pe o perioadă 
de 30 de zile, asta presupune 
că o familie trebuie să 
trăiască cu aproximativ 4,5 
dolari pe zi. Ceea ce este 
aproape imposibil.

CUM F«AF?A
AC LJ M

un calculator

T ppTsch
si primești la alegere

2 seturi complete 
de lecții interactive

Geografie
Fizica

Chimie 
Biologie
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Scorpion

)

*

Poliție
214971

Deranjamente lift 235690 

Direcția Sanitar-Veter. 221145

'■f

f 

f

1790 - S-a născut egiptologul francez Jean Franțots Cham- 
pollion, a descifrat, ta 1822, hieroglifele (m. 1832).
1896 - S-a născut scriitorul italian Giuseppe Tomasi dl 

Lampedusa (tn. 1957).
1933 - S-a născut împăratul Japoniei, 
Akihito, al 125-lea descendent to linte 
directă de la primul împărat, Jimmu 
Tenno. Ziua de naștere t împăratului 
este ziua națională ■ Japoniei.
1952 - S-a născut jurnalistul Mircea 
Toma (foto) ('Academia Cațavencu.j 

1989 ■ In timpul nopții au fost atacata Televiziunea, 
clădirea Comitetului Central, Biblioteca Centrală Universi
tara, Ministerul Apărării Naționale. Au fost eliberați din 
închisori deținuți! politici, printre care și cel clțiva ziariști 
din gruparea «României libere» care, cu un an în urmă, 
protestaseră deschis împotriva regimului.

I
I

. maxim

Prognoza meteo pentru
Cer mai mult noros. Precipitații sub 

formă de ninsoare. Maxima va fi de 1°C, 
iar minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile:
Sâmbătă. Cer temporar noros. Vreme în 

ușoară răcire. Maxima va fi de -2°C, iar 
minima de -5°G.

Duminică. Cer mai mult noros. ■7remea 
în încălzire. Temperatura maximă: 2°C. 
Minima va atinge valoarea de -2°C.

ritmia MUMS *' ’1

Calendar Crestin-O.-*' lox______________________________
Sfinții 10 Mucenici din Creta; Cuv. Pavel, Arhiepiscopul 
Neocezareei

Calendar Romano-Catolic 
Ss. loag. de Ket, Victoria

T
Calendar Greco-Catolic___

5& LQ m din Greta
HI

toț

i

Berbec_____ ;;
L^âP Cheia pentru înțelegerea circumstanțelor ta care te găsești 

ta aceste zile poate fi aflată din mediul care te înconjoară.; 
FII aproape de cel dragii t

Taur
Ești preocupat de comunicare; telefoane, scrisori, emalHiri; 
rapoarte, dialoguri. Ești destul de perseverenta^ sUsține 
opiniile.

Gemeni
Decizia importantă pe care treoule să o lei cere mai tfiult/ 
timp pentru cercetare și documentare decât al crezutJCel 
mai potrivit ar fl si o amâni. £ I
"« ’ 11 | ■ 

în această dimineața te vei simți sat la o parte, însă ni^iai 
pentru o scurta durată. Vel primi un ajutor neașteptat de 
la cineva mal In vârstă. -2 ;

Leu
Ești foarte fericit cu profesia pe care o al, mal ales eă miâca1 
pe care o efectuezi îți aduce satisfacții- ’Sfici-:
etății, r :
Fecioară
Un moment foarte bun pentru a fi alături de ceilalți.' 
Abilitățllle tale de manager șl director sunt apreciate de 
toți cel din jur.

Leu
Posibilitatea de a fl ta top este astăzi foarte mare Al grijă: 
să nu neglijezi familia, partenerul de viață vă reproșează: 
acest lucru.

Balanță j

Ai foarte multă forță ta ceea ce zid și ceea ce întreprinzi.’ 
Cu ajutorul energiei care te domină poți comunica cuceifelți 
foarte bine. » t-s

.o oh ;

O zi foarte frumoasă, plină de aprecieri pentru mediul ambi
ental ta care trăiești. Vrei să scapi de rutina tn care,trăiești; 
șl să faci ceva diferit. * “

Săgetător
Mai importantă decât descoperirile făcute cu privire femedi-, 
ul înconjurător este o descoperire a unor proprii caljț|ț|.,Ar 
fi bine să te odihneștil :
Capricorn i » îl

Soluția Integrantei din numărul 

precedent P - S - FOC - ZAPA- 

DA - PF - TUNURI - U - TIFIC - 

' SAL - NOIAN - VG - SES - TARAI
***** i IA JPOL - AE - LGI- ZAR -

I» SOBRA - NE - SCHI - VASC - HO

Energie electrică ____________ ... ... ..................
Se întrerupe furnizarea energiei electrice în. Deva, între 
orele:
10.00 - 12.00 în: Cartierul Gojdu, blocurile 55-54, 30, 
48-45,50-51-32, Și Aleea Pescarilor; DN7

Gaz metan
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă astăzi, în Deva, 
între orele:
9.00 - 12.00 pe: Str. I. Creangă, bl. 29, sc. E

». . ‘ .
Apă__________________________________________________
Astăzi sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în 

Deva, între anele:
9-00 - 12.00 pe: B-dul Decebal, blocurile R, S, și P., și 
pe B dul luliu1 Maniu - blocurile turn.

mgred&nte: 4 cepe mari, 1 kg de vinete, 
5 linguri griș, 5 ouă, 100 g cașcaval, 2-3 roșii, 
3 legături pătrunjel, 100 ml ulei de măsline, 
sare și piper după gust.

Mod de preparare: Se curăță vinetele de 
coajă, se taie pe lungime, apoi în cubulețe 
și se opăresc în apă cu sare. Ceapa tocată 
se călește în ulei de măsline încins până 
devine aurie. Peste vinetele opărite și scurse 
de apă se presară grișul, se amestecă totul 
cu ceapa prăjită, se adaugă pătrunjelul tocat 
mărunt, sare, piper și ouăle bătute. Se 
toarnă totul într-un vas neuns și se intro
duce la cuptor aproximativ 35 de minute. Se 
presară cașcaval ras deasupra. Drobul se

'BATAI - ZI - OL - MAMA - 

MOTAN - SUTA

700 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

730 Euro-dfcpeoer
735 Aventurile câțehișului 
ElSnobs

805 Isabel, In căutarea 
8-^ffiri 

930 Teleshopping 
1030 Puncte pe Arta lumii 

W
1130 Cultura ECO (r)
1130 Memorialul 

durerii (r)
12:25 EuKK&pecer 
1230 Garantat 100% 
1339 Desene animate: 

Madeline
14:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430' topping 
1530 Parlamentul

României
1630 Exploratorii galactici 
1630 Familia lui lisus 
1730 Și tu poți fi Moș 

Crăciun 0 poveste de 
iarnă pentru copii. 
Transmisiune directă 
de la Opera Română

1900 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

Sport

20:15 1989: Sânge și catifea
Partea a V-a

2230 Lost 
g Naufragiații 

2330 Jurnal TVR
Meteo

2330 d Petru și Pavel (II) 
035 frafk (thriller, SUA 
j-,2000) Cu: Michael 
‘ Douglas, Catherine 

Zeta-Jones, 8enido Del 
Toro. Trafic evocă 
lumea plină de riscuri 
a traficului de droguri, 
prin prisma unor po
vestiri independente, 
unele având un ton 
personal, altele fiind 
pline de întâmplări 
periculoase.

3:10 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

420 1989: Sânge și catifea 
W

5:10 Familia 
□lui lisus

635 Destine
Qseoete

Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225 
DÎspe râtEI» tot 

Dispecerat gaz
Informații cfft

730 Știrile PftO 
IV Ce se-ntâmplă, 
doctore 7

9:10 Omul care

aduce cartea
9:15 Tânăr și nefriștit Cu:
BEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Domnul și doamna
Ej Smith 

11:15 Mama mia (r) 
12:15 La Bloc (r) 
1300 Știrile

PRO TV
13:45 Academia de Poliție 4 

16^ Tânăr și

„neliniștit Cu: Eric Brae- 
“den, Joshua Morrow, 

Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Nicole Thomas 
Scott 

1700 Știrile
PRO TV 

17:45 Teol Emisiune de 
divertisment 

18:45 Dăruiești și câștigi 
1900 Știrile PRO TV, Sport, 

Meteo

Poți aștepta o schimbare ta bine la locul de muncă. Anu- 
mite scopuri pe termen lung pe care ai încercat să le obții; 
vor prinde astăzi contur.
Vărsător sH

Vei fi foarte concentrat ta descursul acestei zile, mai ales 
că vei face tot ce depinde de tine pentru a scoate, firma 
din impasul ta care a intrat.
Pești

Tehnica ta de rezolvare a problemelor cu care te con-’ 
frunți este unică. Și totuși cineva apropiat ție te va înțelege; 
și te va ajuta. Vei avea nevoie de noroc.

2030 Greu de uaș II
, (acțiune, 

***SUA 1990) 

2330 Bune și
Snebwe

030 împreună 

re pentru glorie 
‘"(dramă, SUA, 

1986) Cu: Klaus 
Maria Brandauer,

- Adrian Pasdar, 
Wesley Snipes. 
Klaus Maria 
Brandauer, nominalizat 
la Premiul Oscar pen
tru rolul din 

2:45 O escapadă
. .super (comedie, 
"SUA,

2000) 
4:45 Bune și

nebune
530 Domnul și doamna 
"Smith (r)

6:15 Tânăr și
^neliniștit 

(reluare)

6:30 In gura 

presei
IM Obetvator

Sport 
Cu: Sanda Nicola

830 Canalul 
de știri 

10:00 în gura presei (r) 

1030 Concurs
interactiv 

12:15 Dădaca 
1330 Observator 
13:45 Revanșa

starurilor (r)
15:15 Vivere - A trăi cu pasi- 

Bune
1630 Observator 
16:45 Anastasia.

El Cu: Elena 
Konkova, 
Petr Krasilov, 
Daniel 
Strakhov

17:45 9595-Te învață ce să 
iad

18:50 Sport 
19:00 Observator

Cele mai 
proaspete 
știri din țară și de 
peste hotare

2030 Rlm artistic 
22:15 Unde dai și unde 

crapă (acțiune, SUA 
2002) Cu: Brad Pitt, 
Benicio Del Toro, De
nnis Farina. începutul '■ 

filmului dă impresia 
unui thriller sângeros 
pentru ca în final să 
avem o comedie cu 
umor negru. Filmul 
este o goană nereușită 
după un diamant, o 
devoalare a aranja- 

C-. •. mentelor din lumea 
meciurilor ilegale de 
box amestecate cu 
povestea unui țigan 
irlandez ce a devenit 
imbatabil între boxeri.

2:00 Concurs interactiv 
330 Observator 
4:00 Unde dai și

Scunde crapă (acțiune, 
SUA 2002, r) 

530 Dădaca (r) 
630 Vivere - A trăi cu

08:25 Euro-Dispecer 08:30 
CeZar și tipar 0930 Rebelii (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP 2 
11:40 Pasiuni (s) 12:40 Ver
dict Crimă (s) 1330 Teleshop
ping 14:00 Desene animate 
14:30 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s) 15:00 Împre
ună în Europă 1630 Jurnalul 
TVR 1630 Zestrea românilor 
(r) 17:00 Moștenitoarea (s) 
18:00 Omul între soft și moft 
1935 A fost odată un hoț (s) 
2030 Trăsniții din Queens (s) 
2030 Albastrul Oceanului (s) 
2130 Jurnalul TVR 22:00 Jur
nalul Euronews 22:15 D'ale Iu' 
Mitică 23:15 țara lui Abuliu 
Spectacol de teatru 00:50 
Trăsniții din Queens (s) 01:20 
Wally Sparks (comedie, SUA, 
1997) Cu: Rodney Danger- 
field, Debi Mazar

07:30 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 10:00 Teleshopping 
1130 Căminul de cinci stele 
(r) 1200 Teleshopping 13:00 
Ochi negri (film serial, r) 1400 
Jurnalul de prânz 14:30 Jara 
Iu' Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei 1630 Pariul N24 
17:00 Super sport 17:30 
Naționala de bere 1830 Jur
nalul de seară 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă 2000 Film artis
tic 2200 FBI - în prima linie 
(film serial) 23:00 Cronici 
paranormale (film serial) Cu: 
Dan Aykroyd, Matt Frewer, 
Colin Fox, 00:00 Clubbing

06:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trapul dorit (s, r) 69:15 De 3X 

femeie (r) 1130 Să iubești din 
nou (s) 12:00 înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de Acasă 17:30 Poveștiri 
adevărate - Emisiune cu 
povești reale despfe viață 
1825 Vremea de Acasă 1830 
împotriva destinului (s) 2030 
Lacrimi de iubire (s) 21:30 
Trupul dorit (s) Cu: Andres 
Garcia, Mario Cimaro, Lore
na Rojas, Martin Karpan, 
Vanessa Villela, Ana Silvetti 
22:30 Lori 00:00 Poveștiri 
adevărate (r)

06.30-07.00 Observator Deva 
w
1630-16.45 Știri locale îr.

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 

18.30-18.45 Știrile ONE ȚV 
Deva I

18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
12:40 No Comment 13:00 
Realitatea de la 13:00 13:15 

.08:00 Sport cu Florentina Besdjide lumea 14î>Q pi li
tatea de la 14:00 14:55 Re I- 
itatea bursieră 15:00 Rea i- 
tatea de la 15:00 15'25 Re i- 

a 
e 
5

Realitatea media 17:45 Ei i- 

a 
a 
îi 
ii 

e 
a 

23:00 23:20 Case și terenuri'

08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s) 
09:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON 13:00 Garito (I) 14:10 
Teleshopping 14:45 Garito 
16:05 Dragoste și putere 
16:45 Guinness - Lumea 
recordurilor 17:25 Farsele lui 
Jugaru 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 19:30 Hugo 
20:00 Liceenele din Beverly 
Hills (comedie romantică, 
SUA, 1995) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Săptămâna 

ț nebună 2330 Ultima lovitură

ti*.

litatea medicală - Simoi 
Bălănescu 16:00 Realitatea 
la 16:00 16:45 Filiere 17:

torii realității 18:50 Realitat 
zilei 19:00 Realitatea de 
19:00 19:15 Realitatea zi 
20:15 Reaporterii realit’ 
21:55 Prima ediție 2230 Ze 
fix 23:00 Realitatea de

10:15 Icstrim Tivi (s, r) 1035 
ProMotor 11:00 MacArthur (f, 
r) 13:00 Pokemon (s) 14:00 

.Terapie intensivă & rj 14:45 

Terra II (s, r) 16:00 Terra II (ș) 
17:00 Arthur, rușinea familie 
(comedie, SUA, 1998) 19:00 
Terapie intensivă (s) 19:55 
Succes România! Bacău - 
Campanie Phare 20:00 
SeaQuest (s) 22:00 Profețiile 
Omului Molie (thriller, SUA, 
2002) 0tt45 Icstrim Tivi

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea 

; . .,, cărților 10:15 Esentze (reluare)
T 12:u0 Calendar ecumenic

’ 12:10 Fan X. Videodipuri
12:30 Teleshopping 13:05
Lumea în 10.000 de minute
1430 Teleshopping 14:35

Fabricat în Germania 15:00 
Tgleshopping 15:35 Euroblitz: 
Jurnal european (reluare) 
1630 Jurnal de credință 17:00 
Vis de vacanță 17:30 Pasul 
Fortunei Știrile Bl TV 19:20 
înapoi în Kansas (film serial) 
Cu: Breckin Meyer, Kiele 
Sanchez, Sam Anderson 2030 
Film artistic românesc 2230 
High Life 00:15 Știri

09:00 Motoare masive, Aei 
nave 0930 Motoare masi’ 
Locomotive 10:00 Plane

>-
3

ra 
Albastră , Mări și anotimp ri 

a11:00 Mistere, Cucerit 
Spaniei 13:00 Cazinouri an 
ricane 1530 Motoare masi' 
Aeronave 15:30 Moto; 
masive, Locomotive 16: 
Planetele, Destinul 17: 
Curse 18:00 Brainiac: Mani, 
ai științei 19:00 Flight TI 
FougbJ 
mul 
mul

o

e
0< 
o
:i 
if 
i-22:00 D 

2230 Di i- 
spre tie' Mans 23:00 Șa 

născut o motocicletă, Triumf 
00:00 Motociclete americane, 
Comanche 3 0130 Mane e 
pe scară mare î
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1 dolar 3,0963 lei
1 euro 3,6623 lei
1 gr. aur__________________________________________49,2556 lei
1 franc 2,3553 lei

MlirnMi DrrBcrrorTWlMsICT»l BUB81ERE
• j J /J T T TĂ S 2 i j'j 4 4 ■* 4-4 J T J-iT-î ■» 4 ,i J S S • J 4 4 4 4 4 S •• T 4 .tj 4

Societatea Preț Variație
închidere (lel/act) (%)

L SNPPETROM________ 0,4820 -0,82
2. SIF1 BANAT-CRiȘANA 2,4300 +3,4
3. TIV 1,2300 0
4. BRD_______________ 13,9000__________ 0
5. IMPACT_____________ 0,4450 +2,30
6. AZOMUREȘ__________0,2350 -1,67
7. ANTIBIOTICE 1A$I 0,9500 -2,06
8. ROMPETROL 0,1120 0

RAFINARE (RRCj___________ :_______________
9. HABER______________ 0,3000 0
10. BCCARPAT1CA 0,5750 +0,88
11. DECEBAL 0,0078 +1,3
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decenal bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Un nou exercițiu Sudoku
Ziarul nostru continuă prezentarea jocu

lui Sudoku, noua nebunie care a cuprins 
planeta. Regulile jocului sunt foarte simple 
și nu necesită calcule matematice. Sudoku 
se compune din nouă blocuri de pătrățele, 
de câte 3 x 3. în fiecare bloc sunt câteva 
cifre între 1 și 9, stabilite dinainte. Aces
tea trebuie completate cu cifrele lipsă, în 
așa fel încât fiecare număr să figureze o sin
gură dată. De asemenea, cifrele de la 1 la 9 
trebuie să figureze o singură dată atât pe 
rândurile orizontale cât și pe coloanele ver
ticale ale celor nouă blocuri luate împre
ună. Pentru cititorii care doresc să se fami
liarizeze cu Sudoku, publicăm alăturat un 
nou joc de exercițiu. Pentru a putea verifi
ca dacă ați procedat corect, găsiți soluția în 
pagina 6. Vom mai publica un exercițiu de 
acest gen, urmând ca de săptămâna viitoare 
să găsiți în fiecare număr al ziarului nos
tru un joc Sudoku nou, rezolvarea sa fiind 
publicată a doua zi.

■ Jj.
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Completați grila în așa fel încât fiecare 
rând orizontal și fiecare coloană verticală, 
precum și fiecare bloc de 3 x 3 luat sepa
rat să conțină cifrele de la 1 la 9.

Amenzi
■ Șoferii care vor con
duce autoturisme fără 
asigurare RCA vor plăti 
amenzi mult mai mari.

Clara Păs
dara.pas@inforrnmedia.ro

Deva - Șoferii care vor con
duce pe drumurile publice 
autovechicule fără asigurare 
de răspundere civilă sau 
inspecție tehnică efectuată 
vor fi amendați drastic, 
începând cu 1 aprilie 2006, 
șoferii vehiculelor ale căror 
asigurări sau inspecții 
tehnice au expirat de 90 zile 
vor fi sancționați cu sus-

pentru lipsa RCA
Ardaf 88,2 RON 176,4 RON
__________________ (bonificație 12,5 RON)______________(bonificație 25 RON)
Astra 92,4 RON 184,8 RON
____________________ (bonificație 15 RON) i________(bonificație 30 RON )
BCR Asigurări 84 RON 168 RON
Interamerican 92 RON 184 RON
Allianz Tiriac 84 RON 168 RON

(bonificație de 20% pentru pensionări)

Societate 6 luni

înmatriculare. De asemenea, 
s-a impus preschimbarea, în 
termen de 60 zile de la 
intrarea în vigoare a noilor 
reglementări, a vechilor cer
tificate de înmatriculare, sub 
sancțiunea suspendării înma
triculării pe o perioadă nede
terminată.

pendarea înmatriculării, până 
la rezolvarea situației. Dacă 
își vor conduce mașinile pe 
drumurile publice chiar și în 
aceste condiții, cu înmatricu
larea suspendată, șoferii vor 
fi amendați cu sume cuprinse 
între 3.000 și 5.000 lei RON. în

prezent, astfel de fapte sunt 
sancționate cu amenzi 
cuprinse între 1.000 - 2.000 lei 
RON, în cazul mașinilor fără 
asigurare, și între 50-70 lei 
RON, pentru inspecția 
tehnică expirată, precum și 
cu reținerea certificatului de

Șoferii mai au la dispoziție o 
săptămână pentru a plăti asi
gurarea RCA cu bonificații.

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ
Agenția Hunedora

..Fie ca .Sărbătoarea Nașterii D.biSfâfUfilsa 
aducă salanatîloușj

. suflet si prospectate, iar RhTTffîî^sa W 
-.sar.. ■ ■ «'■ «

—loate nazumtelejnpastre^dcx ara

S ărbqtd wș

-Șef-agenție,
Ing. BudiuFFIcT^ftTs

(36493)

(36515)

ilb
* PRIMĂRIA BALȘA

Sfânta Sărbătoare a Nașterii
* ■ Domnului lisus Hristos și a

Noului An 2006 ne oferă prilejul
. de a adresa tuturor locuitorilor

comunei și colaboratorilor cele
mai alese urări de sănătate, spor

la muncă in Noul An, fericire, 
prosperitate și bună înțelegere. 

Sărbători fericite!
La mulți ani! 

Primar, 
Simion Meteșan

Fonduri
București (C.P.) - Pentru a 

sprijini creșterea competiti
vității sectorului IMM, buge
tul alocat Agenției Naționale 
pentru întreprinderi Mici și 
Mijlocii și Cooperație pe anul 
2006 a crescut de 2,5 ori față 
de valoarea din 2005. între
prinderile mici și mijlocii vor 
avea în 2006 un total de 2,46 
miliarde de lei pentru pro
grame eligibile pe fonduri 
structurale (investiții, incu
batoare de afaceri, instruire 
și consultanță, promovarea 
exportului, fonduri de 
garantare).

IULIUSMALL 
fulgii de zăpada 
se aștern pe un 
Volkswagen

■it *

s Pentru fami]

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA 

CARTEA GALBENĂ
2005 - 2006

M solitaire | Francizor pentru Jud Hunedoara
Sună acum ia tel: 0254-712255: 0788-639216: 

0788-633861: 0788-633862
e-mail: unusolitaire@comser.ro

<. jonpăra tie ( i.'n tun d< la luhusMaJJ du i'nnim 
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aria sărbătorilor de 
‘nă,urttxtuturor 
țenil or din Județul 
doară șl membrilor ■ 
fulul România Mare 
fiori fericite,

LTIANtl”
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Autoclub
Centrul Volkswagen 
Timișoara
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• Situație clarificată. Poliția Hunedoara a 
clarificat situația lui Anton Stanciu, din local
itate, fără ocupație, cu antecedente penale, 
care are de executat 3 ani închisoare pentru 
săvârșirea infracțiunii de întreținere de relații 
sexuale cu o minoră. El a fost dus la Peni
tenciarul Bârcea Mare. (D.l.)

• De Crăciun. Consiliul Local Deva a acor
dat, ieri, titlul de „Cetățean de onoare" al 
municipiului Deva, Prea Sfințitului Părinte 
Dr.Timotei Seviciu, pr. Bojte Csaba Ofm și 
pr. Emil Puni. Acest titlu a fost acordat drept 
recunoaștere a activității depuse de cei 
amintiți în slujba bisericii. (S.B.)

ieri, în fața sediului IPJ Hunedoara, 
cadouri din partea ’ui Moș Crăciun.

(FotoiT. Mânu)

COrUI „Lira” al 
Liceului de Mu
zică și Arte Plas
tice „Sigismund 
Toduță” din 
Deva, dirijat de 
Ioana Lup, a 
susținut ieri un 
microrecital de 
colinde în sala 
mare a Prefec
turii Județului 
Hunedoara. Ba 
acțiune au fost 
prezenți, pe lângă 
prefectul Cristian 
Vladu, subprefec
tul Dan Pricăjan 
și secretarul ge
neral-Attila ■ 
Deszi, angajați ai 
instituției și 
reprezentanți ai 
mass-media 
locale.

(Foto: Ina Jurcone)

Mm F * a •4 1k ?**
I jb

la Palat Recurs la 
Cozma

BIA8N0STIG: BALCANISM

Tiberiu Stroia
tlb«rlu.stral«elntonii nwdli.ro

Consens 
politic

s-au certat ca chiorii pe margi- 
unor proiecte legislative și după ce 

Năstase i-a tăiat „macaroana" microfonului 
premierului Tăriceanu, aleșii noștri au intrat în 
consens politic. Și asta pentru că se 
dezbăteau probleme importante pentru țară. 
Mă refer aici la țara lor și la legea statutului 
de parlamentar. Astfel, la miez de seară, par
lamentarii opoziției și cei ai puterii și-au votat 
în draci, cu toate mâinile sus, medicamente 
gratuite, pensii mărite și salarii compensatorii. 
Asta ca să nu care cumva să creadă rumânu1 
de rând că în țărișoara lui nu se muncește.

Și pentru ca să nu credeți că aleșii noștri 
sunt cumva niște chiulangii, aflați că la 
votarea acestor legi a fost prezentă aproape 
toată spuma țării. Și că nici unul n-a fost în 
stare să le arate obrazu1.

I-'\e altfel, și asta este un lucru grav, ne- 
L^am obișnuit cu nesimțirea alor noștri.

Mai ieri, Tăriceanu și compania susțineau sus 
și tare că au rezolvat problema corupției. 
Deși n-am văzut condamnat nici un măre 
corupt. Astfel, ne-am trezit cu un guvern ase
meni fetiței ce l-a luat pe NU în brațe.

Degeaba strigă Europa că avem corupție, 
că ai noștri zic că nu. Sărăcie? Nu! Economie 
la pământ? NU! Sau DA?

Rezolvarea jocului Sudoku 
din pag. 5

9 2 3 5 6 8 7 1 4
7 8 5 4 2 1 9 3 6
1 6 4 9 3 7 5 8 2
8 9 1 6 7 2 3 4 5
2 5 6 3 4 9 8 7 1
3 4 7 8 1 5 6 2 9
6 1 2 7 5 3 4 9 8
4 7 8 1 9 6 2 5 3
5 3 9 2 8 4 1 6 7

■ în preajma Crăciu
nului, în toate institu
țiile de învățământ se 
organizează serbări.

" J ' 1 ' '

Sanda Bocaniciu______________
ianda.bocanlclU0ln1ormmcdla.ro

.1 . t *■- i: • .1 1K

Deva - Cadourile le pri-

asemenea moment, colinzi și 
poezii. Unii dintre ei, însă, își 
exprimă talentul sub alte 
forme. Palatul Copiilor din 
Deva, sub directa și atenta 
coordonare a dir. Dumitru 
Lăsconi, a prezentat, ieri, o 
serbarea susținută de eleve 
talentate în creație vestimen
tară. Pasionate de design-ul

mese, după cum bine se știe, , vestimentar,' atent îndrumate 
doar copiii cei cuminți și sâr- de prof. Angela Suciu, elevele 
guincioși. Ei învață, pentru un Andreea Crișan, Alexandra -

(Foto: Tralan Mânu)

Alina Makula, Roxana Crișan, 
Mihaela Bârcean și Ioana 
Neculai, au prezentat creații 
proprii. Alături de fete a fost 
și prof, coregraf Sorina Cobori 
și prof. îndrumător Mihaela 
Cioc, care a afirmat: „Andreea 
Crișan, care este în prezent 
elevă la Colegiul Tehnic 
„Transilvania” din Deva, în 
clasa a X-a, s-a remarcat prin 
perseverență și multă muncă, 
la care se adaugă talent nativ. 
Și astea se realizează în pofi
da mizeriilor materiale de tot 
felul, pe care oricine le are de 
înfruntat”, și celelalte tinere 
creatoare au fost admirate și 
apreciate pe măsura efortu
rilor lor. Ele sunt, probabil, 
viitoare creatoare de modă, 
iar cei care le-au îndrumat 
pașii vor fi mândrii cu aseme
nea realizări.

Deva (M.S.) - Parchetul 
de pe lângă Judecătoria 
Timișoara a făcut recurs 
împotriva deciziei jude
cătorilor de eliberare 
condiționată din închi
soare a fostului lider al 
minerilor din Valea Jiu
lui, Miron Cozma. Re
cursul va fi judecat în 
luna ianuarie 2006, când 
instanțele își vor relua 
activitatea, după vacanța 
de sărbători. Pe de altă 
parte, Adrian Koșeți, 
avocatul lui Cozma, a 
declarat că recursul for
mulat de procurori este 
unul pur formal și pro
babil în luna ianl'arie 
fostul lider al minerilor 
va fi liber.

Andreea Crișan șl Alina Makula*

Ajunul îl voi 
petrece la Deva, 

iar în ziua de Crăciun 
voi merge la mama 
mea, la Balșa. Mi-e 
dor de sarmale, de 
câmați afumați, de 
mâncărurile 
tradiționale.
Dorin Păran, vicepreședinte 
al Consiliului Județean

Ațâț ajunul, cât și 
ziua de Crăciun o 

șă mi ,le petrec acasă, 
în jurul bradului. Nu 
voi pleca din Deva și 
nu cred că o să merg 
nici în vizită la pri
eteni. Voi sta acasă. 
Petru Mărginean, 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI 

Județean.

Criterii pentru bugete
■ Programele cu 
finanțare externă bene
ficiază de susținerea- 
bugetului. ,

Deva (M.S.) - Consiliul Ju
dețean (CJ) Hunedoara a 
aprobat criteriile de care se
va ține seama la repartizarea 
sumelor din bugetul de stat 
pe 2006 către bugetele locale. 
Potrivit unei hotărâri adop
tate de consilierii județeni, 
vor fi susținute bugetele 
locale care asigură cofi- 
nanțări pentru proiecte cu 
finanțări europene. - în repar
tizarea sumelor defalcate de 
1- «A+wot

Voi fi acasă, împre
ună cu familia, 

unde este cel mai 
frumos Crăciun.
Iar de Revelion voi fi 
în fața Primăriei, 
alături de cetățenii 
Bradului.

Florin Cazacu, primarul 
municipiului Brad

primăriile locale se va ține 
șeama de numărul unităților 

^dje învă-țământ existente pe 
'grazâ municipiului, orașului 
<șau comunei respective, pre
cum și de numărul localită- 

. ților care compun respectiva 
‘•-unitate administrativ-terito- 

rială. Un alt aspect în atenție 
se referă la numărul per- 

'• soanelor beneficiare de ajutor 
social, a asistenților perso
nali pentru persoanele cu 
handicap și a copiilor care 
necesită măsuri de protecție. 
De asemenea, în repartizarea 
banilor vor conta și kilometri 
de străzi și drumuri comu
nale aflate în administrarea

De 30 de ani eu îmi 
petrec Crăciunul 

la Bozeș, unde aștept 
grupurile de colin
dători. Așa voi face și 
în acest an, căci cea 
mai fantastică zonă 
din România e zona 
Geoagiului.
Simion Mariș, primarul 
ORAȘULUI GEOAGIU

t roi sta acasă și-mi 
V voi petrece atât 

ajunul, cât și ziua de 
Crăciun, alături de 
familie. în acest an 
nu plec niciunde, ci 
voi aștepta 
colindătorii.

Adrian Iovănesc, primarul 
orașului CAlan

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al J 
Județului Hunedoara șî ai Poliției Municipiului Deva au 
fost primiți ieri la sediul redacției noastre, unde au cân- • 
tat mai multe colinde românești. (Foto: Tnto m

j I;;','* • î’Bîț ***.

nwdli.ro
ianda.bocanlclU0ln1ormmcdla.ro
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• Prima oară la circ. Un grup de 70 de 
copii cu dizabilități au ajuns pentru prima 
oară în viață la circ. Asta pentru că Circul 
Globus din București a fost prima instituție 
care a răspuns apelului de 'ajutorare a copi
ilor aflați în dificultate, făcut de Organizația 
Pentru Tineret „Phoenix" din Valea Jiului. 
(R.l.)

Șapte miliarde 
pentru olimpici

București (R.L) - Mi
nisterul Educației și 
Cercetării va aloca 
șapte miliarde de lei 
vechi elevilor care au 
obținut rezultate impor
tante la olimpiadele și 
concursurile internațio
nale din acest an. Vor fi 
recompensați 60 elevi 
care au obținut 80 
medalii de aur, argint și 
bronz sau mențiuni la 
olimpiadele internațio
nale sau regionale de 
matematică, biologie, 
chimie, fizică, fllosofie, 
informatică, limba ger
mană și limba și lite
ratura română - etapa 
internațională. Au fost 
stabilite noile cuantu- 
muri ale premiilor ce se 
acordă elevilor laureați 
la olimpiadele interna
ționale sau regionale pe 
discipline: 90 milioane 
lei vechi - premiul spe
cial pentru medalia de 
aur și punctaj maxim, 70 
milioane lei vechi - pre
miul I, 59 milioane lei 
vechi - premiul II, 43 mi- 
lipane lei vechi - premi
ul III, 29 milioane lei 
vechi - mențiune (sau 
diplome echivalente).

Film 
despre 
„decreței" 
Berlin (R.I.) - Televi
ziunea din landul 
german Hessen a 
prezentat în 18 
decembrie filmul 
„Experimentul 770 - 
Naștere la co
mandă", care 
tratează subiectul 
copiilor născuți prin 
decretul lui Ceau- 
șescu numărul 770, 
informează pagina 
Internet a radiotele- 
viziunii din Hessen. în 
1966, Nicolae 
Ceaușescu a emis un 
decret prin care avor- j 
turile erau interzise și j
pedepsite penal. j
Scopul era creșterea ;
numărului de I
locuitori la 30 de mi
lioane. Urmarea a 
fost că mii de femei, 
obligate să avorteze 
ilegal, au murit, mulți j 
medici au fost ares- j 
tați, iar alte mii de 
copii au ajuns în 
cămine. Ca urmare a 
decretului, s-au 
născut două milioane j 
de români, lucru care i 
altfel nu s-ar fi întâm
plat. Ei poartă și un 
nume specific: j
decreței. I

Tabere de iarnă în județ

Cercul de pictură de ia Colegiul Națio
nal „Aure! Vlaicu”, organizat și moderat de 
profesoara Irina GLintuială este o atracție 
a colegiului, avă ini numeroase picturi.

(Foto: Tfaian Mânu)

■ Pentru perioada Re
velionului doar tabăra 
de la Lăpușnic este 
funcțională.

Deva (R.l.) - Doar două 
tabere școlare din cinci, câte 
existau în 1990, mai 
funcționează în județul Hune
doara. în total, în cele două 
centre de agrement ale 
Autorității Naționale pentru 
.Tineret mai sunt 70 de locuri, 
20 în tabăra de la Căprioara 
și 50 în cea de la Lăpușnic. 
Din păcate, în această pe
rioadă, tabăra de la Căprioara 
nu este disponibilă. „Deo
camdată am renunțat la 
această tabără, pentru acest 
sezon”, precizează Lorincz 
Szell, directorul Direcției pen
tru Tineret din Hunedoara. 
„La Căprioara am demarat 
lucrări de investiții și nu 
putem să oprim lucrul”.

Elevii care își vor petrece 
vacanța de iarnă în tabăra 
hunedoreană vor scoate din

Susținerea centrelor 
de excelență

Bani pentru școlile rurale
București (MF) - 761 de școli din mediul 

rural au primit recent 9.053.153 RON pentru 
proiecte vizând îmbunătățirea calității 
învățământului din mediul rural. Ministerul 
Educației și Cercetării, prin Proiectul pen
tru învățământul Rural, proiect cofinanțat 
de către Banca Mondială și Guvernul 
României, derulează Programul de Granturi 
Școală-Comunitate în vederea îmbunătățirii 
calității învățământului în școlile din medi
ul rural prin stimularea unui parteneriat 
real între școală și comunitatea Jocală. în 
cadrul acestui program, școlile și comu
nitățile locale au beneficiat de asistență 
tehnică din partea experților, fiind încura
jate să identifice împreună problemele cu 
care se confruntă elevii și procesul edu
cațional, să formuleze și să implementeze 
propriile soluții pentru rezolvarea acestora. 
Durata derulării fiecărui grant este de 9 
luni, valoarea medie a unui grant repre
zintă echivalentul în lei a 5.000 USD, iar cea 
maximă echivalentul în lei a 10.000 USD.

M Centrul de Excelență 
în Informatică este la 
Colegiul Național 
„Aurel Vlaicu".

Orăștie (R.L) - Din toamna 
acestui an funcționează, la 
Orăștie, Centrul de Excelență 
- Informatică la Colegiul 
Național „Aurel Vlaicu”. Cen
trele de excelență încearcă să 
realizeze performanțe supe
rioare, respectiv o nouă cali
tate a învățământului. Pregă

Școala "Eminescu-Petofi"

buzunar 2,5 milioane de lei, 
pentru perioada Revelionului, 
în preț fiind incluse și două 
mese festive. Pentru ultima 
serie, din 3 în 8 ianuarie, ele
vii vor plăti doar 1,825 mi
lioane de lei.

Tabere în declin?
Dacă înainte de '90 taberele 

reprezentau una dintre cele 
mai interesante modalități de 
petrecere a vacanțelor, acum 
ele par a fi „decăzut” puțin 
din preferințele tinerilor. 
Multitudinea de opțiuni exis
tente în prezent și emanci
parea tinerilor sunt doar câte
va dintre motivele care au 
dus la starea actuală, la care 
se adaugă și imaginea pră- 

Orlando Alex

tirea pentru concursurile de 
specialitate se întinde pe 
perioada unui an școlar, 
activitatea împărțindu-se în
tre stagii de pregătire și con
cursuri. Profesorii dau o temă 
de lucru pe care o dezbat apoi 
cu elevii, iar la final aceștia 
scriu aplicația. Grupele sunt 
formate din aproximativ 15 
copii, din acest an par
ticipând la programele de 
pregătire și elevi de gimna
ziu. Grupele de lucru s-au 
format în urma unui test de

Aproape 2 
■ Nouă hotărâri ale 
Consiliului Local Deva 
au vizat alocarea de 
bani pentru școli.

Deva (R.I.) - în ultima 
ședință a CL Deva a fost apro
bată alocarea unor sume de 
bani pentru nouă școli din 
municipiul reședință de județ, 
în valoare de 1 892 000 RON. 
Consilierii au acordat 210.000 
RON școlii „Lucian Blaga” 
pentru efectuarea unor 
reparații capitale la tâmplărie

Taberele montane sunt atracțiile vacanțelor (Foto art

fuită cu care respectivele 
unități au intrat în conștiința 
adolescenților. Pentru a 
deveni din nou atractive 
actualele centre de agrement 
trebuie să se plieze pe 
cerințele tinerei generații și 
să ofere atât condiții modeme 
de cazare cât și programe 
atractive. în plus, nici școlile 
nu au fost interesate să mai 
caute oferte, astfel că mulți 

Dotarea centrului de informatică (Foto: Traian Mar

admitere. Colegiul orăștian 
găzduiește pentru a doua oară 
Centrul de Excelență în Infor
matică. Elevii care participă 
la acest program de pregătire 
au la dispoziție și o pagină de 
internet, 

milioane pentru școli
geamuri și uși, datorită 
depășirii duratei de viață și 
neutilizării în parametrii 
normali a acesteia ca și pen
tru înlocuirea jgheaburilor și 
burlanelor. Pentru reparații la 
clădirea sălii de sport a 
Grupului Școlar „Horea” a 
fost alocată suma de 157.000 
RON, necesară lucrărilor de 
reparații, igienizare și reabi
litarea funcționalității sălii.

Grădinița „Sigismund To- 
duță” necesită reparații la 
acoperișul clădirii datorită 
faptului că hidroizolația este 

elevi nu au prilejul să va 
prea des o propunere cc 
cretă.

Orlando, elev în clasa 
Vil-a, Deva: „îmi place 
tabără și chiar aș mer 
oricând, cu condiția să pl 
cu un prieten”.

Colegul său, Alex: „N-a 
aflat încă de nici o tabără 
iarnă, dar nu știu dacă aș 
tentat să mă duc”.

http://www.colegiulavlaicu.i 
/informatica/, unde sui 
încărcate cursurile și pr 
blemele necesare cursului 
unde pot face schimb de info 
mâții atât cu colegii cât și c 
profesorii.

deteriorată; lucrare pentr 
care s-a aprobat suma d 
262.000 RON. Colegiului Tel 
nic „Dragomir Hurmuzescu 
îi vor reveni 60.000 RON nec< 
sari amenajării sălii de fes 
tivități. Costurile pentru în 
prejmuirea Școlii General 
„Eminescu Petofi” cost 
bugetul local 190.000 RON 
împrejmuirea fiind deteric 
rată în proporție de 50 1 
sută, curtea fiind traversat 
zilnic de persoanele ce locui 
esc în cartier, perturbând asi 
fel activitatea și siguranț;

http://www.colegiulavlaicu.i
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REALITATEA TV
DEVA

IANUARIE
Janvier/ January / Januar

L M MJ V S D
1 

01 2 3 4 5 6 7 8 
02 9 10 11 12 13 14 15 
03 16 17 18 19 20 21 22 
04 23 24 25 26 27 28 29 
05 3 0 31

FEBRUARIE
Fevrier/ February/Februar

L M M J V S D 
05 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12 
07 13 14 15 16 17 18 19 
08 20 2122 23 24 25 26 
09 27 28

MARTIE _
Mars / March / Mâl?

L M M J V S D
09 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

APRILIE
Avril/April /April

L M M J V S D
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 1112 13 14 15 16
16 17 18 19 20 2122 23
17 24 25 26 27 28 29 30

Realitatea TV Deva prezintă 
LA IZVOR DE CÂNTEC DRAG

-ediție specială de Crăciun, 25.12.2005, ora 1O.OO-

Ovidiu Olari Lia Ciobanu
i

Mariana și Adriana Eugen Mihăilă

CUVANIW-
IULIE
Juillet/Juîy/Juli

L M M J V S D
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 1112 13 14 15 16
29 17 18 19 20 2122 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

Anghel

Mihai Petreuș Mariana Suciu

AUGUST
Aout /August /August

L M M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

SEPTEMBRIE
Septembre / Septembre / September

37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

L M M J V S D
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10

Viorica Brîndușan Ciprian Roman

MAI
Mai/May/Mai

L M M J V S D
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

Valentin Crainic Ana Almășan Ciontea

OCTOMBRIE
Octobre/ October /Oktober
/

L M M J V S D
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 1112 13 14 15
42 16 17 18 19 20 2122
43 23 24 25 26 27 28 29
44 3 0 31

NOIEMBRIE
Novembre / November / November

L M M J V S D
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

DECEMBRIE
Decembre/ December /Dezember

L M M J V S D
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 2122 23 24 25
26 26 27 28 29 30

REALIZATORI

Ovidiu Katona Elis Ursu

O producție Media Image Trading

L M M J V S D
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 2122 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
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• Țigarete. în Ungaria va apărea în 2006 
țigareta artificială fără fum, numită NicStic, 
Aceasta va fi un produs care va înlocui 
țigara obișnuită, iar fumatul nu va mai fi 
dăunător, Aparatul, de mărimea unui telefon 
mobil, conține tuburi de porțelan cu filtre 
pentru oprirea nicotine!. (IJ.)

Compensate mai scumpe
■ Prețurile la medica
mente se scumpesc cu 
valori cuprinse Intre 4 
și 8 procente.

INA JURCONI

4%. iar cele importate în do- în farmaciile care au con- 
lari vor costa cu 8% mai tracts cu casele județene de 
mult’*, spunea Viorel Vaslle, asigurări de sănătate sunt sta- 
președlntele Asociației Dii- biilto prețuri maximale pentru 
tribuitorilor de Medicamimte Medicamentele eliberate pe 
Partea negativă ta acest aipeft wă de prescripție medicală, 
eate făptui oft ta martie-.^L l̂ferența apare din faptul că 
avea loc o nouă malorah|^Mblelalte medicamente care nu 
prețului medicamentelor. ; -ifpar pe listele de compensate

Mariana Surlașu, Deva: O femeie infec
tată cu citomegalovirus poate avea copii, iar 
dacă nu, ce tratament se poate face și unde?

Medic: „CMV (cltomegalovirusul) are ca
pacitatea de a rămâne ascuns timp de mai 
multi ani și de a fi reactivat in caz de infecții 
sporadice. Nu există un tratament specific 
eradicării infecției cu CMV, dar o femeie 
cu o astfel de problemă poate avea o sarcină 
cu condiția evaluării trimestriale a serolo- 
giei pentru CMV in centre de specialitate.

Silvia Dăniiă, 19 ani, Slmeria: Am un 
chist pe ovarul drept pe care l-a descoperit 
medicul după o ecografie. Am primit ca 
tratament anticoncepționale. De atunci au 
trecut trei luni și chistul nu a dispărut. Ce 
mă sfătuiți?

Medic: „Vă recomand să repetați consul
tul ginecologic și să mai faceți o ecografie. 
Chistul poate că nu a dispărut, dar e foarte 
important dacă s-a redus (aceasta este și o 
probă terapeutică ce poate sugera continua
rea tratamentului cu anticoncepționale sau 
adaptarea acestuia)’*.

Deva - Scumpirea medica
mentelor vine ca urmare a 
acordului intre furnizorii de 
medicamente și Guvern.

Moș Crăciun aduce prețuri 
mai mari pentru medicamen
tele eliberate pe rețetă după ce 
ministerul a obligat produ
cătorii, distribuitorii și far
maciștii eă ieftinească medica
mentele cu până la 11%. 

Farmacii șl prețuri
„Nu --a făcut nici o ilegali

tate. S-a respectat ordinul mi
nistrului privind ajustarea 
prețurilor medicamentelor. 
Astfel, medicamentele impor
tate in euro se vor scumpi cu Prețul medicamentelor va crește între 4 șl 8 la sută (Foto: t. Mânu)

sau gratuite au un preț m 
mai mare în raport cu ceret 
pieței. Un exemplu in aci 
sens sunt medicamentele an 
gezice, consumate excesiv 
populație și ici vi au avut cri 
teri spectaculoase de pr 
Creșterea de preț a apărut, 
ultimele două luni, după neț 
cierea pe care reprezentau 
producătorilor și ai dlstrlbi 
lorilor de medicamente au 
vut-o cu cei din MS, Pentru 
mări prețul, producătorii i 
făcut adevărate inginerii, i 
schimbat ambalajul și sub pi 
textul acesta au urcat preț 
la nivel dublu. Dacă un flaci 
de 40 de tablete de Dicart 
calm costa circa 50.000 de li 
acum acest medicament a aț 
rut In farmacii cu un alt ai 
balaj, iar pentru 20 de buci 
în foile se plătesc nu mai p 
țin de 40.000 de lei. Nitropect 
rul, folosit de cardiaci, a ere 
cut de la aproximativ 13.0001 
lei/cutia la 32.000 de lei.

Gravidele trebuie să facă, periodic, un con
sult medical (Foto: arhivă)

.4 f

Lentile de contact lunare
Deva (I.J.) - Lentilele de contact cu dura

ta prelungită de până la 30 de zile au apărut 
deja în comerț. Ele sunt disponibile pentru 
purtare zilnică și sunt scoase la culcare sau 
cu purtare prelungită și peste noapte. Len
tilele cu purtare prelungită permit o mai 
bună oxigenare a corneei, cu peste 40% mai 
mare decât în cazul celor zilnice. Acestea 
sunt produse din hidrogel silicon, prin ele se 
reduce riscul de infecții doar prin simpla 
îndeplinire a prescripțiilor medicale. în plus, 
se asigură și o protecție față de radiațiile 
ultraviolete ale soarelui, care pot contribui 
la apariția cataractei și tumorilor oculare.

între avantajele lentilelor de contact se 
numără greutatea lor extrem de redusă, lăr
gesc câmpul vizual, risc foarte mic de dislo
care, înlătură aberațiile optice tipice la mar
ginea lentilei de ochelari, praful din mediul 
înconjurător nu poate intra în spațiul din
tre lentilă și cornee și asigură stabilitate 
optică a imaginii în timpul clipitului.

Interzis și
■ Cardiacii și diabeticii 
ar trebui să mănânce 
puțin condimentat și 
mai slab.

Ina Jurcone_____________
ln>jurtoM«liirormiM«>.ro

Deva - Medicii specialiști 
recomandă acestor bolnavi să 
mănânce modest, șeatahta 
special, și fără grăsimi. în 
această categorie nu intră 
doar cardiacii, ci și cei care 
suferă de bolîs delicat, pan
creas offi bilă, dar și dia
beticii sftu cei pzșbNtae 
renale. Pentru aceste cate
gorii de bolnavi, nutriționiștii 
au câteva sfaturi speciale. 
„Trebuie evitat consumul de

permis bolnavilor 
grăsimi animale pentru că 
sunt o sursă de colesterol și 
sunt greu digerabile. Se poate 
mânca fără probleme puțină 
carne de porc slabă, dar nu 
zilnic”, recomandă dr. Mi- 
haela lonescu, nutritionist. 
Carnea este interzisă ciroti- 
cilor, deoarece este foarte pe-
riculoasă și duce la creșterea 
nivelului de amoniac din sân
ge, ceea ce cauzează apariția 
edemului cerebral.

„Bolnavilor de gută și celor 
cu litiază li se recomandă 
prudență în consultul cărnii 
de animal tânăr și organe, 
deoarece acestea cresc acidul 
uric din sânge și pot deter
mina apariția crizelor”, pre
cizează dr. lonescu. Pacienții 
diagnosticați cu cancer de

colon nu au voie să consume 
carne, deoarece aceasta con
ține substanțe ce favorizează 
înmulțirea celulelor can
ceroase.

Dulciuri pentru diabetici
Diabeticii pot consuma o 

bucată de plăcintă cu mere 
sau brânză în foi cumpărate 
din comerț, nu în aluat de 
casă, mai recomandă nutri
ționiștii. Specialiștii spun că 
murăturile nu sunt indicate 
în cazul bolnavilor de ulcer, 
celor cu suferințe biliare, car
diacilor și celor cu probleme 
renale. Acestea conțin sare! 
multă, sunt acre și pot accen
tua manifestările acestor boli. 
Cei cu ulcer duodenal pot 
consuma iaurt și brânză.

Este permisă carnea slabă
(Foto: arhiv

FARMACII DE SERVICIU

Am început să 
don*»- sânge- acum

3-4 ani in urma unui 
accident suferit de 
soția unui prieten. . 
atunci © fac perina^? 
nent. Mi se pare pH /,, 
act firesc, umanitar. 3

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. «•- 717659.

Farmacia „Green line”, non-stop, Bd. Republicii. nr. 
8.®-» 748199.

Farmacia .Amica’, str. S. Enescu, nr. 7. ©-♦ 713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©— 23151.5.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr.
29. ©- 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949’
ORĂȘTIF

Farmacia „Oros". sâmbătă, orele 8 - 20; duminică, orele
8 - 14, str. N Bălcescu, hr. 7. /;-» 240976.
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă șl duminică, orele 9-13, 
str Avram lancu, nr. 48. ®-» y?887.

Io an Covaci, 
Deva

Ț yn donator care a 
-U suferit un accident 
se reface mult mai

i repede dacă donează 
sânge. Asta pe lângă 

■ faptul că nimic nu se 
compară cu gândul că, 
prin gestul tău, 
salvezi o viață.
Constantin Melnic,
□cva

Donez sânge din 
1978 și nu m-am 

gândit vreodată să 
renunț. Sângele meu 
ajută o viață și nimic 
nu se compară cu 
aceasta!

FLORICi* 1.UPȘAN,

Deva

Ceaiiffi și efecte secundare
■ Specialiștii în fitote- 
rapie susțin că nu toate 
ceaiurile sunt bune în 
timpul sarcinii.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, zil- 
nic 8-20_______________ ______________
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A ©-» 731509.

Cabinet Chirurgie maxilo-faciaiă, dr. Zuberecz Richard,
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Deva (I.J.) - Modificările 
hormonale care apar în aceas
tă perioadă la femei schimbă 
modul de reacție a organismu
lui față de unele substanțe 
conținute în ceaiuri. „Ceaiul 
de crușin,, spre exemplu, sti
mulează contracțiile uterine și 
crește riscul d< avert, conse
cințe care pot apărea și în ca
zul consumului de ceai de cim
bru sau lemn dulce”, spune dr. 
Violeta Botescu, medic gene
ralist cu competență în fitote- 
rapie, homeopatie și acupunc
tura. în caz de constipație,

gravidele trebuie să evite și 
ceaiul de in pentru că există 
riscul de a-și pierde copilul. 
Senzațiile de greață, frecvente 
în sarcină, pot fi accentuate de 
ceaiul de obligeană sau Je coa- 
da-șoricelului.

Aceste plante care au capa
citatea de a stimula secrețiile 
gastrice, respectiv de a dimi
nua problemele hepatice sau 
cele cu bila, la femeile 'avro- 
au acțiune vomitivă. Pentru' 
a împiedica apariția neplăce
rilor menționate, este de pre
ferat ca femeia gravidă să cea
ră sfatul unui fitoterapeut 
care îi poate recomanda pre
paratele inofensive care o pot 
ajuta să înlăture diversele 
manifestări deranjante ce apar 
în lunile de sarcină.

Din 1977 și până
acum am peste 100 

de donări. Fizic, mă 
simt extraordinar, iar 
psihic și mai bine 
pentru că sângele meu 
aduce viață.

Donez pentru prima 
dată sânge, la

Deva, dar am făcut-o 
în facultate. Ce fac eu 
ar trebui să facă toți 
cetățenii care pot 
medical să doneze 
sânge pentru că își 
ajută semenii.
Veronica Petroesc, 
Deva

Doinel Munteanu, 
Deva

Id*!, au fost recompensați 30 de donatori cu peste 100 de 
donări în decursul anilor de către Centrul de Transfuzie San
guină Hunedoara. (Foto: Ina Jurcone)
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Crăciunul e credința, Crăciunul e speranța, 
Crăciunul e puterea de a dărui si de a primi 

dragoste’
Sărbători Fericite alături de cei dragi!
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Deva - 231.355; 206.08*; Brad - 613.191; Hațeg - 777.759; Simerla - 21 *.0*7
Hunedoara ■ 745.599; 745.220; Oriftle - 244.144; Petroșani - 54*.*91
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Cu ecâziă Sărbătorilor de iarnă, Consiliul 
Local șl Primăria Comunei Părtinești 

ijiează tuturor locuitorilor cbrnuneî 
atari Fericite si un An Nou Fericit!

Pdtrwrul comunei
Măitinești,

Nicala© Bârcean
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UDMR
Hunedoara

Sfintele Sărbători’ale’Nâșterii 
Mântuitorului să aducă numai sănătate, 
bucurie și pace în inimile și în familiile 

tuturor angajaților, prietenilor și 
colaboratorilor noștri.

Un An Nou fericit vă dorește conducerea, 
Director general, 
Octavian Mi hai ia

(36563)
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Cura Păs
clara.pas®in formmedla.ro

pe scurt

Se dau fonduri SAPARD pentru ferme

intermediuleuro, în cazul fermelor

ciază de fonduri ne
rambursabile SAPARD

■ ' ,..r ■'

Clara Pă< ■

Avantajele abonamentului la "Cuvântul liber"

6,9 lei
13.9 lei
19.9 lei
37.9 lei
69.9 lei

1. Hrețul:

Perioada preț normal

Deva - Tinerii.fermieri, pct 
accesa aneste fonduri, în
cepând din această lună pen
tru proiecte vizând investiții 
în exploatații agricole. Creș
terea gradului de cofinanțare 
SAPARD de la 60% la 65% 

zonele montane, res
pectiv de la 50% la 55% pen
tru celelalte regiuni, se aplică 
fermierilor care au statut 
juridic și simt înregistrați ca 
persoane fizice autorizate, 
asociații familiale, grup de

Deva - Ministrul Agricul
turii, Gheorghe Flutur, a 
declarat că au fost finalizate 
normele de aplicare a Legii E 
privind renta viageră și că £ 
pentru anul 2006 vor fi alocați r 
acestui program 500 de mi
liarde de lei vechi. f

De la 1 ianuarie, anul R 
viitor, vor fl funcționale Ofici- sf 
ile județene de rentă viageră, T 
unde persoanele ..vârstnice L ... 
care nil potpe^Vâtoti

F
economie

care îl putea soliei- ' ă anului. într-o singura tram
ta rentă viageră de 50 de euro șă, a precizat ministrul 
pe an pentru fiecare hectar de Gheorghe Flutur?
pământ, în- cazul îm<pare,ațen;->:fe Beneficiarii rentei viagere 
dea'ză tfereftul sau x < ■ pot fi persoanele cu vârsta de
euro pe .'an pentru flecare he‘c- - peste 62 de ani și care dețin 
tar dacă vând terenul. Plățile suprafețe de teren de la 0,5 la 
vor fi făcute în partea a doua 10 hectare de teren agricol.

Renta viageră vine la anul Acteintravilan
' Deva (C.P.) - Actele 

necesare, pentru scoa
terea dtortreuitul agricol 
a tereniîrilor aflate în ’ 
intravilan sunt următoa
rele: cerere; extras CF 
pentru informare și co
pia actului de proprietate 
sau alt act de deținere 
valabil încheiat; docu
mentația cadastrală; cer
tificat de urbanism înso
țit de planul de încadrare 
în zonă și de planul de 
situație în care se evi
dențiază suprafețele so-, 
licitate pentru scoaterea1, 
terenurilor din circuitul 
agricol; avizul Adminis
trației Naționale a îmbu
nătățirilor Funciare.

* ’■

• Lucrări apicole. în această perioadă 
zăpada și gheața formată pe st^ț>fi)iiEetele ■ 
zbor și capacele stupilor trebuie îndepărtate, 
dar fără zgomot. Operația se poate cu
o măturică, atunci când afară tempâ^dr^^fflș 
oscilează între +2 și -3 grade Celsius. (E .Pj

-uf
• Îndepărtarea poleiului. PoleffiBde pf». .i- 
ramurile copacilor se face prin
arbuștilor sau prin baterea cu prăjini înalte a 
coroanelor. Pentru ca poleiul să se desprindă 
cu ușurință, lucrarea se face la amiază, la o ?S. 
temperatură mai mare de 5 grade Celsius. ri 
(C.P.)

Fermierii beri

cizărilur făcute 
această lună. Beneficiarii vor 
putea obține maximul de cofi
nanțare dacă realizează inves
tiția în zona montană, iar 
proiectele se încadrează în 
programul destinat investi
țiilor în exploatâțiile agricole.

Proiectele pot viza in
vestiții în producția vegetală, 
dar și ferme pentru creșterea 
animalelor și păsărilor, va
loarea acestora tncadrându-șe 
între 5.000 euro și 2 milioane primi de la UE, pânălil anul

preț redus economie 
față de vânzare Itiber^ț

5,6 
11,2 lei 
szjte' 

80, 1* .-fel 'y..:.

2. Singurul cotidian local prezent pe piață i zile din 1 
(apare și sâmbăta);

3. Talon gratuit de mica publicitate și oferta operațiilor 
imobiliare, zilnic;

4. în*i 

prima oră a dimineții; .....
5. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici: economic, social, 

politic, cultură, educație, sport, interviuri, telefonul citi
torului etc.;

6. Vinerea conține Jurnal TV gratuit de 16 pagini color 
și 16 pagini de ziar;

7. Zilnic, peste 350 de anunțuri de mică publicitate;
8. întotdeauna avem știri proaspete și obiective;
9. în fiecare vineri, la rubricile de Bazar, găsești peste

20 de firme din diferite domenii, care iți prezintă ofer
tele, și tu nu mai trebuie să colinzi orașul fa căutarea nece

sităților.

AMENAJAREA GRĂDINII 

Cum alegeți bulbii pentru 
grădină?

Deva.(C,P.V Alegerea bulbilor potriviți 
pentru grălSto de primăvară implică, friai 
mult deeât selUtarea culorilor și a spesSftor 
de flori. Bulbii sănătoși sunt tari, rotunzi 
și grei pentru dimensiunea lor. NU cum- 
părați bulbi pătați sau cu zone care par 
infectate cu o ciupercă, pentru că sunt 
semne de putrezire sau boală. Bulbii de 
anemone și crocus sunt mici și trebuie plan
tați în primele rânduri ale bordurii, în timp 
ce bulbii de lalea sau narcisă trebuie așezați 
mai în spate. Bulbii mai mari sunt de obi-

t &ei mai robuști decât cei mici și se dezvoltă 
în plante și flori mai sănătoase. Atunci când 

i salegeți bulbii pentru grădina de primăvară, 
I gândiți-vă atât la momentul în care trebuie 

plantați, cât și la locul unde vreți să îi vedeți 
i înfloriți. Majoritatea bulbilor trebuie plan- 
I tați vara târziu sau toamna. Această regulă 
| este relativă atunci când e vorba de bulbii 
! care înfloresc primăvara; aceștia trebuie 

plantați când e destul de răcoare, cât să nu 
înmugurească, dar destul de cald cât să se 
prindă rădăcinile până iarna. Toți bulbii de 
primăvară au nevoie de o perioadă rece de 

f^^ppaos la temperaturi de 10 grade Celsius 
pentru ,a înmuguri cu succes.

——

lună 
luni 
luni

1
2
3
6 luni
12 luni

6,9
13,9
20.7
41,4
82.8

lei 
lei 
lei 
lei 
lei

HI Persoanele vârstnice 
pot intra de anul viitor 
in programul de rentă 
viageră.

WMMnicii-de la sate pot beneficia de rente viagere (Foto: arhivă)
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(36432)(36480)

Biroul Executiv
Consiliul județean

(36470)

(36257)

(36477)

Sărbători fericite!
Conducerea

(36551)(36272)

(36419)

(36428)

Primar, 
loan Bulbucan

PRIMAR, 
Nicolae Schia

t PRIMĂRIA GHELARI 
;Q-/" i Crăciunul - sărbătoarea

cea mai de preț 
a tuturor creștinilor - 

Și Anul Nou 2006 
doresc să vă găsească pe 

Wr HRtâ nea voastră, dragi colaboratori,

angajați ai instituției noastre, 
familiile acestora, locuitorii comunei Ghelari, 

în deplină sănătate și cu gânduri senine.

L praznic sfânt și luminos în casa ta acum 

Căci astăzi s-a născut Hristos, e seara de Crăciun. 

Și acum te las, Hi sănătos și vesel de Crăciun 

Dar nu uita când ești voios, române, să fii bun.

PRIMARIA BERIU
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun vă doresc multă 
sănătate, căldura celor dragi să vă încălzească 
sufletele și casa să vă He plină de bucurii.

I Sărbători fericite!

Primar,

Rodica Moța

laboratorilor și

Primăria HUNEDOARA 
în numele Consiliului Local și al meu personal, 
doresc ca spiritul Crăciunului si aducă în 
sufletele hunedorenilor mulțumire. iînTște și 
bunătate, pentru a putea primijmul NoWcu 
bucurie, speranță șWlBrede^Rj^^SB 
Multă sănătate și fsFicireiCTSț 

La mu Iți a n i tal

- Iliala Hunedoara

Dragi cetățeni,
Sfintele sărbători de iamă ne

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI 
Șl MOAȘEI OR DIN ROMÂNIA II !W! . w ’

■j •* 'Jnlim ca ăal/.N/paiea 

nztyktt >4lanlai& utluf 

ăă aducă ma/tă făcută 

pi ecu fel/in inimfl tu/uun, 

rai antu cale vine 

bafte un an

Conducerea
S.C. CARPATCEMENT j

HOLDING S.A. Deva _ • ,

Moș Crăciun 
Moș Crăcii' cu plete aafr» 
A sosit de prin nămefi 
El aauce daruri multe 
La fetifis ștbăieți.

Din bătrâni șa povestește 
Că-rttofanii, negreșit, 
Moș Crăciun pribeag sosește 
Niciodată n-a lipsit.

Dmaihansatexmanu la geam cu Moș Ajun

.7-
Eger cumplit, e drumul greu, da-i obicei străbun, 

An cu strămoșii cânt în cor colindul sfânt și bun, 

Tot moș era, și-n vremea lor, bătrânul Moș 

Crăciun.

1 \ oferă plăcuta ocazie de â vă 
mulțumi oentru felul in care am 

colaborat or* parcursul acestui an 
și vă dorim ca noul an să aducă 

irrsufletele dumneavoastră o raza 
gdejlumină și speranță, bucurie și 

tS a na ta te, fericire și prosperitate 
alături de cei dregi! 

Sărbători fericite!

SĂRBĂTORI FERICII£!

rează Banca Transilvania

sărbători fr-nrd' 

Fie ea

sa fie tun i) <î. j

Sn’lOti" ■>! ''

Si Jrayc.'.’c

- tvai pr&-., 
La Multi Ani'

Filiala Județeană Hunedoara S'Partiduî'.ii 
Președinte. PETRU MĂRGINEAN

(36350)

dUAnut Cu1'-' a trecur u tosr phr. de 

’y st)cce ■ “ :'ir realizat
1 'dtnpreuna tu nersonaful angajat, 

colaboratorii și bineînțeles 

beneficiarii servtculoi noastre 

E normal ca 5/ de sărbători sa 

\ va fim alaiuri, urandu-va 0 iarna 

liniștita un Crăciun stun

An Nou fericit!

** X''

or.au&ctv'- Jtittetene de Pensii
s> ’ Drectu- '.■■-is j /--.ifi Sociale

v>
v ,-a

Sălașu de Sus

Sfintele Sărbători ale 
îmi oferă plăcutul 

a transmite un gând 
bun cetățenilor comunei,

primăriei. Anul Nou să vă 
aducă bucurie în suflete, 

în case și prosperitate.

„La mulți ani!”
Primar, Sorin Marica

Urez pe această cale

Sărbători Fericite 
tuturor colaboratorilor, cetățenilor 

comunei, precum și personalului primăriei, 
lumina -Sărbătorilor sa va lumineze 

casa și inima'

Primăria Vătfșoara 
f , Sărbătoarea Nțștorii 

Domnului și a Anului Nou 
2006 săattocămulte ■ 

^bucurii. feffc/reĂ/

Primarul comunei Hăfău

Petru Dalie

parts capace 
suftotoască, împHniriși 

■ **&&& Căse.;

GBSO
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învinse
■ Cetate Deva speră să 

tin parcurs mai 
bun în cadrul Ligii 
Naționale în anul 2006.

Cipriaw NIărinuț______________
ciprian.mariniit@infarmmedia.ro

doar de lidera Ligii
hînn rlpvpj»nâ în rînda nrn- '■ —

Cartaș (nr.9) a fost cea mai bună jucătoare a turneului (Foto: arhiva)

echipa deveană, în ciuda pro
blemelor cu arbitrii* care nu s- 
au prezentat la sală in prima 
zi a competiției. Antrenorul 
Dumitru Berbece a avut oca
zia să testeze nivelul de pre
gătire al echipei în fata unor 
adversari incomozi, rulând în
tregul lot de jucătoare avut la 
dispoziție. Cetate a câștigat 
partidele cu CSM Sibiu, lan
terna roșie a Ligii Naționale, 
și cu Elore Bekescsaba din 
prima ligă maghiară, însă a 
fost învinsă de lidera la zi a 
Ligii Naționale, Rulmentul 
Brașov. Dincolo de rezultate, 
au fost momente când jocul 
devencelor a depășit nivelul 
arătat înainte de întreruperea 
campionatului, dar și peri&iadi: 
în care exprimarea în teren a 
celor de la Cetate a lăsat de 
dorit. „Sunt parțial mulțumit 
de modul cum se prezintă constantă în joc pe tot par-

* Carvalho, w.J «n Rusia, Mijlocașul 
brazitiârt âl ecfifpei'PKA Moscova, 
■DanM Carvalho, a fost desemnat, ieri, 

' :cel mai bun jucător din campionatul Rusiei 
■ în 2005. (C.M.)

Deva - Turneul organizat, 
ieri și alaltăieri, la Sala Spor
turilor din Deva, de clubul 
Cetate, s-a dovedit util pentru

Miercuri, 21 decembrie
CSM Sibiu - Rulmentul Bv. 23-34 
Cetate - Elore Bekescsaba 28-24
Joi, 22 decembrie
Bekescsaba - CSM Sibiu 26-31 
Cetate - Rulmentul Bv. 27-34 
Bekescsaba - Rulmentul 23-35 
Cetate Deva - CSM Sibiu 35-25

5»'

Mircia MunteanNicolae Schiau

ClPRIAN MARINUJ

dprian.marinut@infomimedia.ro

DivizfeA.-, . _______ ________________
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 15-a, ultima a turului: 
Pepsi - Cetate 3-4; Alfa Team - Nida 3-2; Elit Cugir - 

Rodcjffi 3-2;:.tolie SritoMtenas 6-1; Color ipppy Șhop - 
Raul Șwnis 3-a; Parrrv - Elitte Adridan 2-4; AW’-'Melka- 
rt 5-afeânonimH - Dinamo 6-3.

Clasamentul
i. JoBTCafe 15 13 o 2

"• Oferte. "Cluburile Rulmentul Brașov și 
<0ore Bekescsaba, participante la turneul or

ganizat la Deva de clubul Cetate, s-au arătat
* interesate de mai multe jucătoare ale echipei 
j^devene", afirma Marian Muntean, președin

tele clubului Cetate. Cele mai consistente 
oferte au fost pentru Carmen Cartaș. (C.M.)

• Cadouri. „Conducerea FC Corvinul 2005 
•'Hunedoara a oferit, ieri, 120 de pachete cu
; cadouri fotbaliștilor de la grupele de copii și 
. juniori ale clubului", afirma Dorin Nicșa,

. președintele clubului hunedorean. (C.M.)

■ Divizionara B a ce
dat nouă la sută, din 
acțiunile clubului, 
Consiliul Local.

echipa în acest moment al pre
gătirii. Mi-aș fi dorit să punem 
mai multe probleme celei mai 

puternice echipe a turneului,
Rulmentul Brașov, dar mai 
avem de muncit pentru a avea

cursul unui meci”, afirma 
(Dumitru Berbece, antrenorul 
echipei devene.

Clasamentul: 1. Rulmentul 
Brașov; 2. Cetate Deva; 3. 
CSM Sibiu; 4. Elore Bekesc- 
saba.

81-36 39
2. Anonimii 15 11 0 4 58-26 33
3. Cetate 15 9 4 2 62-38 31
4. Raul & Denis 15 9 4 2 • 57-37 31

PS. Elit - Cugir 15 9 2 4 38-29 29

n! Rodostar 15 9 1 5 63-42 28
7. Melkart 15 8 3 4 42-37 27
8. Color Copy 15 7 3 . 5 57-50 24
.9. Nida 15 7 2 6 46-38 23
10. Alfa Team 15 6 3 6 47-42 21
11. Elitte Adridan 15 5 2 8 35-46 17

•12. Pepsi 15 4 1 10 30-53 13
13. Venus 15 3 1 11 46-80 10
14. Parma 15 2 2 11 29-61 8
15. Dinamo 15 ,2 1 12 38-76 7
16. A.V.S. 15 1 1 13 36-77 4

Hunedoara - Societate? co
mercială patronată de Florin 
Uscatu, care deținea 90 Ia 
sută din pachetul de acțiuni Divizia B, în urma asocierii, 
al clubului FC Corvinul 2005, de la bugetul local al 
a donat 10 la sută dintre apes- municipiului Hunedoara se 

va asigura nouă la sută din 
bugetul anual al „F.C. Cor
vin® 2005 Hunedoara” S.A. 
î „Am acceptat să devenim 
acționari la FC Corvin® 2005, 
pentru a sprijini echipa în 

fictiva ei de a evita retro- 
a. Pronjjșhiriiie făcute 

rt® campionatului de 
mumcipiului Deva

tea Consiliului, Local, Htine- 
doara.

La propunerea primarului 
Nicolae Schiau, Consiliul Lo
cal a acceptat donația, astfel 
că administrația municipiului 
de pe Cerna a fit acțio
nar cu acte in regulă al uni-, 
cului club de fotbal 
Hunedoara carjfafi

Florin Uscatu

și de reprezentanții Consiliu
lui Județean nu au fost ono
rate, iar acționarul majoritar 
ne-a solicitat sprijinul și am 
acceptat. Din bugetul anual 
de 12 miliarde, 4,5 miliarde 
sunt asigurate de Mittal Steel, 
astfel că noi, pentru cele nouă 
procente din acțiuni, va tre- 
,bui să asigurăm aproximativ 

milioane”, preciza Ni
colae Schiau, primarul muni
cipiului Hunedoara

Gabi Stan, la 
Minerul Lupeni

Lupeni (C.M.) - Antre
norul Gabi Stan, fost la 
FG Brașov, îl va înlocui 
pe banca; tehnică a divi
zionarei B, Minerul Lu- 

. peni, pe tehnicianul Adri
an Matei care a demisio
nat, în urma unor neîn
țelegeri cu conducerea 
clubului. Gabi Stan a ac
ceptat oferta echipei din 
Valea Jiului, deși initial 
Minerul negociase cu 
Gigi Borugă, și a semnat 
un contract pe o perioadă 
de doi ani si jumătate. 
„Pentru retur obiectivul 
noului antrenor este 
menținerea echipei în Di
vizia B”, a declarat Mir
cea Ciriperu, j^eș^S 
clubului Minerul Li

2 USD cadou

credit cadou

orange

MMC- .. 1
■ jfe>' ' f
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• Stoicikov confirmat. Tehnicianul Hristo 
Stoici kev va rămâne în funcția de selecționer 
al Bulgariei până în anul 2008, a anunțat 
președintele Federației Bulgare de Fotbal, 
Boris Mihailov. Bulgaria nu a reușit califi-, 
carta II Cupa Mondială din 2006, după ce a 
terminat .e locul trei în grupă de calificare, 
în urnii Suediei și Croației. (MF)

- f. *: ■ ■ -■

• Onoare și dopaj. Argentinianul Mariano 
Puerta, suspendat 8 ani pentru dopaj, a 
declarat că onoarea sa de sportiv este intac
tă, deoarece Federația Internațională de Te
nis f-a ^ohsiderat „străin de orice intenție de 
fraudă". Depistat pozitiv pentru a doua oară, 
Puerta a primit cea mai severă sancțiune 
pronunțată frnpotriva tenismanului. (MF)

Adriano scos pe targa
Milano (MF) - Atacantul echipei Inter- 

nazionale Milano, Adriano, și-a pierdut 
cunoștința pentru câteva minute în timpul 
meciului cu Empoli, disputat, miercuri, în 
etapa a XVH-a a campionatului Italiei, din 
cauza unei lovituri la cap. întregul staff 
medical al clubului italian a intervenit în 
ajutorul brazilianului, care și-a revenit după 
câteva minute și a fost scos de pe teren pe 
targă. Adriano a primit îngrijiri la stadion, 
din partea șefului echipei medicale de la 
Internaționale Milano, Franco Combi, și a 
personalului medical al clubului, iar apoi 
ă fost transportat, din precauție, la spitalul 
Niguarda. înainte de a ieși de pe teren, fiind 
înlocuit de argentinianul Julio Ricardo 
Cruz < drian a marcat primul gol al for
mației sale, în meciul câștigat cu 4-1.

Hertha, eliminata de o 
formație de liga a treia

Berlin (MF Adversara Rapidului în 16- 
- imile Cupei UEFA, echipa Hertha Berlin, a 

■ fost siiminatȘ; miercuri, în optimile de 
finală ale Cupei Germaniei, de formația de 
liga a treia, FC St. Pauli, scor 3-4, după pre
lungiri. Pentru Hertha au marcat: Pantelici 
'8, Gilberto '40, Marcelinho '100, în timp ce 
golurile formației FC St. Pauli au fost 
înscrise de Mazingu-Dinzey '45+1, Luz 86, , 
Joy '104 și Palikuca '109. Antrenorul echipei 
Hertha, Falko Gotz, a introdus în teren 
următorii jucători: Fiedler •; Samba. Al: 
Friedrich, Maifiung. Fathi (Neuendorf 'lioj
- Basturk (T. Marx '81), N. Kovaci, Gilberto
- Marcelinho - Pantelici, Cairo (Boateng ’74). 
Rapid va juca în compania Herthei pe 15 
februarie 2006 la Berlin, urmând ca returul 
să aibă Ioc pe 23 februarie la București.

Chtai criticat de presă
București (MF) - Fundașul Cristian Chivu 

a primit nota cinci din partea agenției 
Datasport, pentru evoluția din partida pe 

care AS Roma a câștigat-o, 
miercuri, pe teren propriu, 
cu scorul de 4-0, în fața for
mației Chievo, în etapa a 
XVII-a a Campionatului Ita
liei. Dintre fotbaliștii for
mației AS Roma, Cristian 
Chivu a primit cea mai mică 
notă, 5. „Lent, a fost sur

prins de Tiribocchi și Pellissier, apoi a fost 
și mai slab, după ce i-a oferit mingea, la 
începutul reprizei a doua, lui Semioli”, scrie 
Datasport.

Crlsti Chivu
(Foto: &A)

Briliantul
■ Mutu a fost conside
rat unul dintre cei mai 
buni jucători de la Juve 
la meciul cu Siena.

București (MF) - Mijlocașul 
Adrian Mutu a fost consider
at, de agenția Datasport, unul 
dintre cei mai buni jucători 
de pe teren, la meciul pe care 
Juventus Torino l-a câștigat, 
miercuri seară, cu scorul de 
2-0, în fața formației Siena, în 
etapa a XVII-a a campionatu
lui Italiei. Mutu a primit nota 
7, la fel ca și atacantul 
francez David Trezeguet, 
autorul celui de-al doilea gol 
al grupării torineze.

S-a acomodat mijlocaș

„Românul se simte tot mai 
bine în rolul de mijlocaș stân
ga: s-a zbătut mult, a făcut 
multe recuperări, și-a ajutat 
coechipierii și a fost util în 
fazele ofensive. Este în mare

Duckadam,
■ Singurul portar din 
lume care a apărat 4 
penalty-uri consecutive 
are dedicate 2 pagini.

Arad (.MF) - Fostul portar 
^l^hlpei Stegua, Helmuth 
Duckadam, in prezent ma
nager ăl clubului UT A, a 
primit, miercuri, din partea 
UEFA, almanahul editat de 
forul fotbalistic continental; 
cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani de la prima finală a Cupei 
Campionilor Europeni.

Almanahul prezintă cele 50 
de finale disputate până în 
acest an și pe cei mai

V,' slalom mx* 
culm, 
cadrul Mfl 
de CupȘț n 
Mondiali oi

-4

vGora. ■
' " ’ (Fotoni

Adrian Mutu a încheiat în forță anul jucând foarte bine în partida Juventus - Siena

formă”, scrie Datasport. Po
trivit cotidianului La Stampa, 
Mutu a afirmat că în 2005 a 
redevenit un jucător ade
vărat.

„Am redevenit un jucător 
adevărat și am încheiat anul

jucând. Sper să încep anul 
viitor în același mod. Vreau 
să-i mulțumesc antrenorului 
pentru că mi-a dat posibili
tatea să joc”, a declarat Mutu.

Referindu-se la faptul că 
Juventus Torino a terminat

în almanah UEFA
reprezentativi jucători, prin
tre care și pe românul Hel
muth Duckadam. Pentru 
finala din 1986, disputată la 
Sevilla, lui Duckadam i-au 
fost rezervate două pagini în 
lucrarea aniversară. Numele 
lui apare alături de ale unor 
fotbaliști, precum Eusebio, 
Cruyff. Gerd Muller, Platini, 
Gullit, Zidane sau Paolo Mal- 
dini.

Felicitat de UEFA
în afara almanahului, 

Duckadam a primit și o feli
citare de sărbători, semnată 
de președintele
Lennart Johansson. „Este un

UEFA,

cadou de șxcepție, pentru că 
este recunoașterea unei per
formanțe românești”, a spus 
fostul internațional. în vara 
acestui an, Helmuth Du
ckadam a fost invitat să par
ticipe la gala organizată de 
UEFA, la dineul de atunci, 
arădeanul stând la masă cu 
Albert de Monaco. Helmuth 
Duckadam a făcut parte din 
echipa Sțeăua. care a cucerit 
Cupa C»mpioniior Europeni 
în anta *1986, ÎE- ingând, în 
urma loviturile? de departa
jare, formația FC Barcelona, 
scor 2-0. Duckadam a apărat 
în acel meci patru lovituri de 
la 11 metri.

(Foto: EPA)

anul 2005 pe primul loc, Adi 
Mutu a spus: „Este un lucru 
care ne dă moral. Dar nu tre
buie să încetinim, pentru; că 
adversarele noastre au 
ținut și ele victorii, iar ua- 
tălia continuă”.

Maradona, arestat la Rio de Janeiro
■ Starul a fost reținut 
pentru că a provocat 
un scandal, după ce a 
pierdut avionul.

Rio ie Janeiro (MF) - Fos- 
\ ful internațional argentinian 

F) # ’Diegp- Marat^nta a fost are- 
. . stat, joi dimineață, în incin- 

. ta aeroportului din Rio de 
I Janeiro, pentru că a provocat 
[țim scandal iapă ce a pierdut 
fe avionul, eu care urma să 
1, rovină la Buenos Aires, infor- 

Maradona foarte nervos mează AFP.

Poliția braziliană, citată de 
postul de radio CBN, a 
anunțat că urmează să îl 
supună pe Maradona unor 
teste pentru măsurarea 
alcoolemiei. Potrivit unui 
agent de poliție, Maradona, în 
prezent vicepreședinte al 
departamentului de fotbal al 
clubului Boca Juniors, s-a 
enervat foarte tare deoarece 
a pierdut avionul. Diego 
Maradona se află în Brazilia 
pentru un meci de binefacere 
organizat de fostul interna
țional brazilian Zico. CBN

menționează că Maradon^a 
creat tensiune și înaintea par
tidei de miercuri, .organizată 
pentru ajutorarea etniilor 
săraci din Rio de Janeiro, 
spunând că nu va jucâ. Tn 
cele din urmă, el a sosit la. 
școala de fotbal a lui„Zib£ 
însoțit de numeroase gărzi de 
corp, iar partida a pfflțut 
începe. Maradona și-a peH|- 
cut aproape toată zisKalflh 
miercuri într-un hotel de 
situat pe plaja Barra de 
ca, din vestul orașului brazi
lian Rio de Janeiro.
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Primar,
Cornel Resmerițâ*®**

^Jwfcsflntele’sărbătdHlle^ 

I ' Crăciunului șl Noului An 200(
■ , îmi oferă prilejul de a adresa
■Elf B- tuturor locuitorilor orașului 
Bm Lupeni, angajaților primăriei,

J>praeBmSî"tolabpi<oriO

(36540)

■> Ui- '.r-idU} 
in .ufl< !<■ Itrir,1<: 1<ridîl 

Irni^liiiirr .1 tuturor ijorinh-lur 

f.PALII Jll ! I PILIT'

I ijf2 v, »3 S’1 >

Florin Cazacu

PRIMĂRIA BRAD - 1
Cu speranța de mai bine, de liniște sutietaasbț 
și de sănătate, convins că numai împreună 
vom putea realiza ceea ce nedorim cu “W. 1 
adresez tuturor colaboratorilor, locuitorilor, i 
municipiului Brad șl satelor aparținătoare^ 
urarea ca Sfintele Sărbători ala Nașterii " 
Domnului șl Anului Nou 2006 să le aducă ijHț 
multe bucurii, fericire, bunăstare șl împllnir$£ 
tuturor dorințelor alături de cei dragi. 
Sărbători fericite! La mulți ani! 
Primarul municipiului Brad,

(36528)

(36584)

bilNPifAlVL t.NLKGt llCIENiLOR 
DIN REȚELE ELECTRICE 

iiiiCHKniiîii^^

him.ti

MAPIfiA HU/OUI <...

Primaria Gsmsrigf Berthel&t
(36534)

frumoase visel . 
Crăciun Fericit! < 

Primar, ‘ -
OCTAVIAN NGMgXg»

Primăria și Const**** J?w?. ?
Local al comunei Rapids jp’ yfej

Mare urează locuitSHRWy^jdgl 
comunei ca Nașterea . ,.

Domnului să ie umpte^t|MlHf|î -A" 
de credință și bucu
Noul An să li se împlinea 

lor și celor dragi cele mai 4

'wiBI
(36531)

Daliana
Merse Lina la fântână 
Daliana-i fată dalbă 
Cu cofițele în mână.

Găsi apa tulburată 
Daliana-i fată dalbă 
De voinici înconjurată.

Voi voinici, voi vânători 
Daliana-i fată dalbă 
Ce cătați aci în zorii

La Viflaim, 
colo jos
La Viflaim, colo jos 
Cerul arde luminos 
Preacurata naște 
astăzi pe Hristos.

Sfintele Sărbători ale Nașterii Măntuftorului 
și Noul An să aducă membrilor 

Sindicatului Energeticienilor din 
Rațele Electrice Jud Hunedoara, 

familiilor acestora, tuturor prietenilor și 
rariahnratrtritor numai sănătate.. bucurie St

SĂRBĂTORI FERICITE! 
LA MULȚi ANH

Noi umblăm și colindăm
Daliana-i fată dalbă 
Și la gazde le-o-nchinăm.

Le-o-nchinăm cu sănătate 
Daliana-i fată dalbă 
De Crăciun să aveți parte.

Nu mai plânge, Maica mea, 
Scutecele noi ți-om da, 
Preacurată, Pruncul sfânt de- 
i înfășa.

La Viflaim, colo jos......

Naște-n ieslea boilor
Pe-împăratul tuturor 
Preacurata stă și plânge- 
ncetișor.

UDER Adolf MURFȘAN

Doresc ca noul an să aducă tuturor 
locuitorilor comunei Gurasada speranțe, 
iar Dumnezeu să vă dea sănătate, fericire 
și bunăstare în familiile dumneavoastră. 

Sărbători Fericite ți La mulți anii 

vt urează SIMu NAN

(36454)

(36423)

(36525)

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ 
A JUDEȚULUI HUNEDOARAI

Colo-n sus și mai în sus
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru toți f) agricultorii județului Hunedoara,

specialiștilor și consumatorilor de
produse agricole, belșug și bună

La mulți ani!

(36457)

Colo-n sus și mai sus 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Este o dalbă mănăstire 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Și-năuntru cin-era 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Era Maica Precista 

Colindăm, Doamne, colindă.

Și cheile Raiului

Colindăm, Doamne, colindă. 

Să le ai în stăpânire 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Raiul Sfânt să-l stăpânești 

Colindăm, Doamne, colindă.

Pământul să-l moștenești 

Colindăm, Doamne, colindă.
(36541)

Director,
Dr. ing. Ion Simion

; Primăria CriSCiOt^ 

Domnului fi aĂÎ|uljdâ 

2006 să ne aduc# iO 
bucurii, sănătate. i ' 
pentru toți IocuHotM 
comunei noastre, W 
Fie ca această sărbăte 
ne deschidă sufletele 

I o mai bună înțelegere

Primar, ■ - B'
OWd/u life FOM

(36484)

Cu-n fiuț ce tot plângea 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Și Maica așa-i zicea 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Taci fiule, nu mai plânge 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Căci Maica ție ți-o da 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Două mere, două pere 

Colindăm, Doamne, colindă. 

Să te joci, fiuț, cu ele 

Colindăm, Doamne, colindă.

comune/ Răii de Mori 
z>t--e/e mai sincer» 

gânduri da sănătate, 
yfg bucuria șl un căkfuros

La Mulți Anii
Primar, Nicut iță Mang

(36488)

'1^70

Bals Trial ®akte urârt săa 
fanriTTd, Wprmma im t&fchrrrs 
■ UBtilțl Ani! 
lș^?rfrn?r, Mzrrlvs fynyctâ

■

Btâjeni 
ocazia Sfintelor 

ale Crăciunului și 
Nou 2006, urez 

comunei
Blăjeni fi tuturor 

colaboratorilor un 
călduros

Mulți Ani!
Nicolae Rî
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CRĂCIUNUL 
PENTRU TOTI

Nașterea 
Domnului

PE SCOBT

• Ornamente de pom. în magazinele de 
specialitate din municipiul Deva există, 
alături de beteală, artificii, lumânărele, 
diverse reprezentări ale simbolurilor 
sărbătorii de Crăciun și o sumedenie de 
globuri. Printre ele puteți găsi însă și unele 
pictate manual, la preț acceptabil. (S.B.)

Ajunul
Deva (S.B.) - Ziua pre

mergătoare Crăciunului, 
cunoscută ca sărbătoa
rea Ajunului de Cră- \ 
ciun, în 24 decembrie, 
este o zi pe care nimeni 
nu o poate uita. Este 
ziua în care sărbătoarea 
invadează casele și \ 
sufletele tuturor pentru 
că în dimineața acestei 
zile, până aproape spre i 
miezul zilei, cete de 
copii între 5 și 14 ani \ 
merg cu „Moș Ajunul”, 1 
un text augural scurt, 
rostit la fiecare casă și Ș 
care anunță deschiderea | 
seriei de colinde și de [ 
practici uzitate în i 

această perioadă. Tot în 
această zi se pregătește ; 
masa de Crăciun, spre l 

seară se împodobește i 
bradul, ce aduce mi- i 
reasmă proaspătă în 
case, și se dăruiește 
celor fragi câte un ca- i 
dou. Bucuria dinaintea ț 
Nașterii Domnului arată \ 
că vestea este primită și 
evenimentul extrem de 
așteptat.

Colindele strămoșești interpretate în spectacol
(Foto: Traian Mânu)

Colindatul la români
Deva (S.B.) - Colindatul deschide de obi

cei ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de 
Anul Nou. La colindat participă tot satul 
tradițional, deși efectiv colindă doar copiii 
și flăcăii, constituiți în cete. Ceata este 
alcătuită după o orânduială bine stabilită, 
având o ierarhie proprie, un conducător și 
un loc de întâlnire. Ea este structura care 
stăpânește, în timpul sărbătorilor de 
Crăciun și ale Anului Nou, viața satului. 
Amploarea colindatului este determinată de 
„Festum incipium” al Anului Nou. Tot ce 
se petrece în această perioadă trebuie să 
aibă un caracter augural, colindele carac- 
terizându-se prin crearea unei atmosfere 
pline de optimism în care se formulează 
dorințe și năzuințe ale oamenilor. Iată 
urarea pițărăilor (colindători copii) din 
Hunedoara: „Câți cărbuni în vatră, Atâția 
pețitori la fată, Câte pietre pe râu, Atâtea 
stoguri de grâu; Câte așchii la tăietor, Atâția 
copii după cuptor”. Darul oferit de gazde 
colindătorilor este colacul, el însuși semn 
de belșug și roade bogate.

Cu "Steaua"
(Foto: Traian Mânu)

Steaua
Deva (S.B.) - „Stea
ua" este un obicei i

care face parte din ș
sfera urărilor augu- :
rale ți care se \
petrece în seara de :
Ajun a Crăciunului. ;
De regulă, cei care î

merg cu steaua sunt ;
copii cu vârste de 7 -, |

14 ani. Acest obicei j
are conotații reli- i

gioase referitoare la î
Nașterea Domnului. i

Seara, după ieșirea '■
de la biserică (ora i

18), cete de copii ;
merg cu „Steaua", i

textul fiind de fac- :
tură religioasă, col- î

portat prin inter- =
mediul numeroaselor ;
culegeri apărute și ;
întreținut viu în i

memoria poporului ;
de către preoți care :
organizează cu copiii ;
ore speciale pentru i

învățarea textelor. Ca i
obiect de recuzită, i

ceata poartă o stea, ;
luminată din spate i

cu o lumânare; :
steaua are în centrul i

ei o reproducere de î
pe cunoscuta scenă ■
a Nașterii Domnului. i

■ Luminatul praznic al 
Nașterii lui lisus Hristos 
ne umplg suitul de o 
negrăită bucurie.

Deva (S.B.) - Această zi 
reprezintă împlinirea făgă
duințelor și nădejdilor pe care 
Dumnezeu le-a dat oamenilor 
de la început, ca îndemn de 
călăuză pe drumul ce duce 
spre mântuire.

Ascultând istorisirile mi
nunate despre cele petrecute 
în noaptea sfântă a Nașterii, 
simțim în inimile noastre o 
tainică chemare de a pomi cu 
cugetul pe urmele magilor de 
la Răsărit, cu ochii ațintiți 
spre steaua călăuzitoare spre 
Betleem, unde s-a născut 
Hristos.

Acolo, în peșteră, în ieslea 
cea săracă, Pruncul nou- 
născut a venit pe Pământ să

Care este
■ Originea Moșului e 
controversată. Ar fi din 
Suedia, Finlanda sau 
trăiește la Polul Nord.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocankiufllnformniedla.ro

Deva - Cei mai mulți 
acceptă naționalitatea finlan
deză, dar de fapt Moșul este 
cetățean al lumii. De ce?... 
Deoarece împrumută trăsă-

Cei mai harnici colindători Crăciunul - o sărbătoare de familie(Foto: Traian Mânu)

împodobirea Bradului de Crăciun
■ împock birea ramu
lui de Crăciun este un 
obicei din Occident, de 
la popoarele germane.

Sanda Bocanion
«inie HmiHTnfWfriw ce

Deva - încetul cu încetul, 
obiceiul de împodobire a 
pomului, care de preferință 
este un brad sau altă specie 
de molid, a intrat în tradiția 
creștină. în Evul Mediu, case 
împodobite cu pomi de 
Crăciun apar în provinciile 
Alsacia și Lorena, dar nu cu 
ocazia Crăciunului, ci mai 
degrabă cu cea a Anului Nou. 
De aici tradiția se extinde în 
întreaga Franță, Spania, Italia 

O bucurie a Crăciunului - împodobirea bradului Un brad de ciocolată

sfințească pe om, să-l facă 
sălaș dumnezeiesc.

împreună cu păstorii auzim 
și trăim și noi frumusețea 
fermecătoare a cântării 
îngerești: „Slavă întru cei de 
sus lui Dumnezeu și pe 
pământ pace, între oameni 
bunăvoire!”.
întâmpinat cu bucurie

Sărbătoarea Nașterii Dom
nului este considerată sărbă- 
toarea vieții. Prin întruparea, 
sa, Fiul lui Dumnezeu ne-a 
descoperit valoarea și fru- 
musețile vieții. Mântuitorul i, 
venit în lume pentru a da un 
sens nou existenței omenești. 
„Ziua de naștere a Domnului 
este ziua de naștere a păcii”, 
spune un sfanț părinte al Bi
sericii, întrucât Fiul lui Dum
nezeu a venit pe pământ ca să 
împace pe om cu Dumnezeu și 
pe oameni între ei.

legenda lui Moș Crăciun?
turi și caracteristici de la 
fiecare popor. Moș Crăciun 
este simbolul a ceea ce noi 
avem mai bun.

înțelepciunea, corectitu
dinea, voioșia, buna dis
poziție sunt doar câteva din 
trăsăturile moșului care a 
devenit celebru de la ju
mătatea secolului XX.

Cum a devenit celebru? E o 
istorioară și aici. Cu toții 
știm că moșul este îmbrăcat 
într-un costum roșu cu alb, 

și Elveția. De asemenea, este 
posibil ca Pomul de Crăciun 
să provină de la nordici, care 
obișnuiau să-și împodobească 
casele cu ramuri de brad și 
de vâsc.

Obiceiul românesc

Pomul de Crăciun a pă
truns mai târziu și în Orient, 
prin intermediul catolicismu
lui. Astăzi aceștia se împo
dobesc chiar și în magazine 
și în centrul localităților de 
pe întreg mapamondul. în 
Rusia europeană, Ajunul 
Crăciunului era sărbătorit în 
pădurile de brazi, unde era 
ales unul ca cel mai frumos ___ __________
dintre toți și împodobit cu* '’Moș Crăciun, 
lumânări aprinse, bomboane, americanizată a Sfântului 
jucării. Nicolae.

Icoană simbolizând Nașterea Mântuitorului (Foto: arhivă)

dar trebuie să știți că nu a 
fost tot timpul așa. Acest 
aspect îl are datorită unei 
firme celebre de băuturi 
răcoritoare care a comandat 
un desen al mo-șului și ast
fel a apărut costumul roșu în 
America și apoi în toată 
lumea.

Binefăcător al săracilor
în religie, moșul este tratat 

aparte, ca un binefăcător al 
săracilor și al nevoiașilor, un 

(Foto; artyyă) 
țfc’

Pom de

Atracția de sub brad - cadourile (Foto:

în tradiția românească de 
la sat, regăsim acest obicei al 
împodobirii bradului la nunți 
și la moartea tinerilor, femei 
și bărbați. Bradul împodobit 
se întâlnește ca pom de 
Crăciun doar în orașele din 
Germania sfârșitului de se
col XIX, dar odată cu primul 
război mondial se răspândește 
pe întreg teritoriul acestei 
țări.

în zilele noastre, împo
dobirea bradului de Crăciun 
a devenit una dintre cele mai 
iubite datini, atât în mediul 
urban cât și în mediul rural, 
odată cu așteptarea în seara 
de Ajun a unui personaj nou, 

, o variantă 

apropiat al SfârtftilurtNicolae 
care se sărbătorești „n 6 
decembrie. De asemedKu£^ 
mai este un secretâmHnK- 
tul că în blocul comunist-b 
vreme, s-a dorit ca celebrul 
Moș Crăciun să fie înlocuit 
'cu o variantă mai „roșie”, și 
astfel a apărut Moș Gerilâ. 
Noi vă lăsăm să vă bucurați 
de Moș Crăciun, așa cum este 
el: al tuturor celor care aii 
făcut fapte bune în timpul 
anului..,

sanda.bocankiufllnformniedla.ro
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CON/ILIUL
LOCAL Praznicul Nașterii Mântuitorului Isus Hristos să 

aducă cetățenilor comunei T&IÎUCU //TfefKJTși 
tuturor colaboratorilor primăriei liniște și bucurie, 
iar pentru anul 2006, vă dorim sănătate, belșug și 

împlinirea tuturor dorințelor. 

Sărbători fericite!
La muiți ani!

•A
4 I

'Sfintelor Sărbători ale

(36267)

(36478

(36420) (36471)

losifEmil Danci
pewtSras j«xi W f > i biTC f>t Huneduan

\PPCD

titeutt COHTtAJÎ

• -TT T-'JWI
. Doresc .ca tuturor cetățenilor’orașului!

Că.lan s arbătoarea Nașterii Doinnffiut]|l 
să .le umple sufletul de bucurie, iar Noul

• An sa le aducâ in casa belșug șianatate^i 
' . •-* •;

G I U. N IL) I? ICI iH! HESSia ■

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI

PLTRO/ANI

Crăciunpfui AnuluiAhău, vă adngez
te? ‘ ’ ’***'•*•- . ..

Carol Schreter

(362851

Consiliul Local și Primăria Comunei Teliucu 
Inferior »
Primar,

Daniel Gheorghe Sorin Pupeza

PRIMĂRIA rOMEȘTI 
lor Sărbători de Crăciun și în prag de An 
u gândul la ceea ce a fost bun. frumos și 

i(în anul ce trece, doresc din suflet tuturor , 
I și familiilor acestora, locuitorilor co

le răsplătească bunătatea, dăruindu-le 
Vi&M bel$ & succese, sănătate, zile senine șl bucurii. 

Primar, Sărbători fericite și La muiți ani!
■ Octavian Tamas

La mine acasă vin colindători 
Ce mult aș vrea să fiu și eu acasă 
Lângă ai mei să fiu de sărbători 
Străinătatea asta nu mă lasă. 
Vine Crăciunul pentru fiecare 
Și-o lacrimă îmi cade pe obraz 
Că sunt plecat în lumea asta mare 
Și nu știu Doamne de ce am rămas.

(36281)

(36278)

La mine acasă vin colindători 
Colindător prin lume sunt și eu 
De ce Doamne acum de sărbători 
Dorul de acasă e musafirul meu?

Tristețea nu am cui să i-o spun 
De-acasă sunt plecat pribeag prin lume 
Și nici Crăciunul nu mai e Crăciun 
Un simplu „La mulfi ani" n-am cui sa-i spun. 
Vin sărbătorile în lumea toată 
In toată lumea e Crăciun din nou 
Mă rog la Dumnezeu, mă rog la soartă 
Să fiu cu-ai mei măcar de Anul Nou.

(36356)

pțWĂARiA
Sărbătoarea n Nașterii Domnul- Nostru

isus hnstos și « Anului ’i'u 2.506 'a *ducă 
iocuitcntcr comune? La ase. 

consilierilor locali angajapio-r instituției 
noastre și familiilor Io*’ vtată lungă cu 

împliniri, iar în Nou: 
parte de sănătate

'2
Ar. 2006 S-& aveți 

sucuri» s; .gr -

LA MULTI AM.'
♦

P rimar
C p.'vg/? Acrim

(36273)

Primar,
Radu Here iu

I

Anul Nou să vă aducă 
împlinirea speranțelor 

de mai bine, fericire, 
să însemne înfăptuirea 

tuturor năzuințelor.

SĂRBĂTORI FERICITEI 
LA MULTI ANI!

(36269)

Cu ocazia Sfintelor Sărbăton o» iarnă: PrimăriaBuceș». 

ijtează rururor cetetemlnr comunei

CRĂCIUN FERtCFÎ? 
Totodată mulțumește 

Consiliului Jurtereart 

și Protectorii omte» sprijinul 

acordat in mafizarea

^.u'icr obiective in cursul inului ZK25

SĂRBĂTORI FERJCfTEf
MarcașAcPtm

(36479)

(36286)

Primăria Peștișu Mic

(36520)

(36263)

(36358)

(36482)

Consibuf focal

Primăria Comunei Ribița 
urează tuturor ceMferMor 

comune» Ritsita multă sănătate 

Sărbători Penată $i un sincer 

La Multi Ani!
Primarul comunei RiMa, 

loan Faur »

Sfintele Sărbători ale Nașterii 
' Mântuitorului să aducă numai 
sănătate, bucurie și pace în inimile 
și în familiile tuturor locuitorilor 

comunei, angajaților nrimăriei 
și colaboratorilor noștri.

Un An Nou fericit vă dorește 
primarul 

loan Stoica

PRIMĂRIA BOȘOROD 
Vă stanei ca SărtaofcMUie

Mow 2MC «A aducă ItooMtaritar
— — — —-----H----- H -«*------------ 1 - -■■*« — -

Cw prilejul Sărbătorilor de iarnă 
transmitem cele mai calde 
urări tuturor cetățenilor 
comunei, angajaților 
și colaboratorilor!
CRĂCIUN FERICIȚI 
Primăria Comunei Bănită

(36521)
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• Unică în lume. La Casa Albă se servește, 
de Crăciun, "Prăjitură prezidențială", 
preparată după o rețetă veche, de peste 
două secole, cu cireșe, migdale, petale și 
sirop de trandafiri. Această tradiție a început 
în perioada lui Abraham Lincoln și este unică 
în lume. (M.T.)

• „Joulutorttu". Șunca, peștele și cârnații 
sunt specialitățile de bază în bucătăria fin
landeză. Se spune aici că un om se satură 
doar atunci când refuză un cârnat finlandez. 
Desertul de Crăciun este pe bază de prune, 
cum ar fi „joulutorttu", o plăcintă cu gem, 
pufoasă, coaptă la cuptor. (M.T.)

• Băutură de Crăciun. în locuințele din 
Vestul Americii se pregătește, în această 
perioadă, tradiționala băutură „Egg Nog", în 
vase mari de sticlă. „Egg Nog" se prepară cu 
brandy, rom, ouă, lapte și se servește 
musafirilor în ceșcuțe de sticlă, în semn de 
bun venit. (M.T.)

Masa aranjată de Crăciun

Cighir 
moldovenesc

Aveți nevoie de: 500 g î 
ficat, 300 g splină, 300 g i 
plămâni, 300 g limbă, i 
200 g rinichi, 3 cepe, 100 i 
ml ulei, 4 ouă, prapur de 
porc, ulei, mărar, sare, j 
piper. i

Mod de preparare: Se 
spală măruntaiele și se ; 
pun la fiert în apă rece j 
cu puțină sare. Când i 
sunt gata, se scot pe o 
farfurie și se lasă să se i 
răcească, după care se 
taie cubulețe. Se dau i 
prin mașina de tocat, i 
Separat se călește ceapa î 
și se adaugă peste 
tocătură, împreuna cu i 
mărar, sare și piper 
după gust și mai apoi, j 
ouate. Apoi se fac tur- 4 
tițe, care trebuie 1 
învelite în prapur și : 
prăjite, în tigaie, în ulei i 
încins sau date la cup
tor. i

Sfat! Aveți grijă să i 
puneți mai mult ulei în \ 
tigaie, pentru ca ; 
frigăruile să fiarbă mai i 
mult, decât să se 
prăjească. ;

Cighir moldovenesc

Porc pe masa cubanezilor
Deva (M.T.) - Masa tradițională înseamnă 

pentru cubanezi friptură de porc, fasole nea
gră serviță cu orez și plante tradiționale 
(Yuca) sub formă de piure. Familiile 
numeroase se reunesc și, într-o groapă 
săpată în pământ și plină de cărbuni 
acoperiți cu frunze de bananier, frig un 
porc întreg. Familiile, care în Cuba includ 
rudele de toate gradele, petrec toată noaptea 
pe muzică tradițională.

| Cantități: 8 ouă, 1 kg făină, SO g dojdie, 300 g zahăr, 

1/2 I lapte, 2 plicuri de zahăr vanilat, 250 g unt, 1 praf 
de sare, coajă de la o lămâie.
Făina, se cerne și se. amestecă în ea drojdia. Se separă 
ouăle: cinci albușuri se pun deoparte, opt gălbenușiarl și 
trei albușuri se bat bine cu sare. Zahărul se
dizolvă în lapte, apoi se adaugă în lapte gălbenușurile 

| bătute cu cele trei albușuri, coaja de lămâie, zahărul vani

lat și; totul se amestecă cu făina amestecată cu drojdie, 
până devine un aluat consistent. Când aluatul a devenit 
omogen, se amestecă cu mâna de la fund către 
suprafață, se pune treptat în aluat, untul bine frecat. Se 
lasă, la cald, să crească jumătate de oră. Albușurile puse 
deoparte se bat spumă, cu un praf de sare și cu 500 g 
zahăr adăugat treptat și apoi se adaugă 300 g nucă 
măcinată și se amestecă. Se împarte coca crescută în 
două, se întinde, se așază pe ea nucă măcinată și se 
rulează. Se ung 2 forme cu unt, se așază cozonacii în ele 
și se lasă să crească jumătate de oră. Se pun în cup
torul încălzit, la foc potrivit, și se lasă 30 de minute să 
Kt coacă. Nu se deschide cuptorul în timpul coptului.

■ De Crăciun, nu doar 
mâncărurile trebuie să 
fie alese, ci și masa 
aranjată.

Mihaela Țămaș

Cârnați oltenești
(Foto: arhivă)

Deva - Când spunem 
Crăciun, ne gândim la mese 
întinse și mâncăruri alese. 
Platourile cu delicatese nu 
sunt singurele „apanaje” care 
fac din masa de Crăciun una 
deosebită, ci și modul în care 
o decorăm este la fel de 
important.

Aceasta poate fi împodobită 
cu crenguțe de brad, fructe și 
accesorii care să poarte culo
rile Crăciunului, roșu, verde, 
albastru, auriu și argintiu.

Un strop de vin
Cu numai o lumânare și un 

pahar elegant, din crista.’ 
plin cu vin roșu, poati fi cre
at un aranjament deosebit în 
doar câteva minute. Pentru 
un aspect mai pretențios, pot

Obiceiuri la masa de Crăciun
Cârnați 
oltenești
Ingrediente: came de 
vită, 1 kg came de 
porc, 1 kg usturoi, 
30 g piper, 5 g 
maghiran, 2 g sare, 
intestine de oaie.
Modalitate de 
preparare:
Carnea de vită Se 
trece de două ori' 
prin mașina de tocat 
cu sita deasă, pentru 
a fi cât mai bine 
tocată, iar carnea de 
porc se toacă cu 
satârul. Se amestecă 
cele două tocături, se 
pun condimentele și 
mujdeiul de usturoi. 
Se pune sare după 
gust. Se umplu 
intestinele, se lasă să 
se zvânte și apoi se 
pun carnații într-o 
afumătoare la un 
fum cald, timp de 
2-3 ore. Timp de 
preparare: 30 de 
minute.

M Fiecare zonă a țării 
are propriul obicei sau 
superstiție legată de 
bucatele de Crăciun.

Mihaela Tâmaș 
niHiaela.tanias@informmedia.ro

Deva - în Ardeal, sărbă
torile de Crăciun încep de la 
Sfântul Nicolae, când fetele se 
adună în grup, încă din. seara 
de 5 decembrie, și frământă 
plăcintele care vor fi UilSe cu 
ou, pentru a doua zi. Doar la 
nouă seara, nici un minut

De
Crăciun, 
fructele exo
tice nu tre
buie să 
lipsească de 

' pe mesele 
jjfc îmbelșugate, 
rf După sar-

F male și 
J3T fripturi, ele 

sunt
S binevenite.

(Foto: T. Mânu)

X

Pește și varză la spanioli, de Crăciun
■ în perioada Crăciu
nului, pe mesele spa
niolilor predomină pro
dusele "de pământ".

Mihaela Tămaș_______________
mihaela. tamas@lnrormmedia.ro

Deva - Produsele care pre
domină pe mesele spaniolilor 
de sărbători sunt șofranul, 
uleiul de măsline sau oțetul 
de Jerez. Majoritatea prepa
ratelor tradiționale sunt pe 
bază de fructe uscate, migdale 
în supă, nuci și migdale în 
prăjituri și semințe de pin în 
varza roșie.

Fructele uscate sunt o 
moștenire lăsată de arabii, 
care au locuit în multe regi
uni ale Spaniei timp de opt 
secole. Aceștia au marcat 
bucătăria spaniolă, aducând 
mai multe produse, eum ar fi

fi plasate alte patru pahare, 
goale, în jurul celui cu vin.

O floare bogată poate fi 
pușă într-un bol de porțelan 
de culoare albă, verde sau 
aurie și plasată în centrul 
rtiesei.

Pentru a-i spori farmecul, 
pot fi adăugate două sfeșnice 

mai devreme sau mai târziu, 
năvălesc flăcăii și se încinge 
petrecerea.

Moldovenii, la masă
în Bucovina și în Moldova, 

din turtele făcute de Crăciun 
se păstrează până primăvara 
când sunt puse între coarnele 
vitelor când pornesc la arat. 
Se spune că acești colaci, care 
se fac de Crăciun, trebuie să 
fie rotunzi precum Soarele și 
Luna. în Botoșani nu se „dă” 
nimic din casă în ziua de 
Ajun, nici gunoiul nu se 
aruncă afară și nu se împru

orezul, portocalele și, în spe
cial, migdalele.

Varza roșie nu poate să 
lipsească din meniul de 
Crăciun, pregătită foarte sim
plu, fiartă și aromată cu 
usturoi.

Pește de Crăciun
Foarte mulți spanioli gătesc 

pește de Crăciun, lucru expli
cabil, având în vedere că 
Spania este a doua țară con
sumatoare de pește din lume, 
îl preferă prăjit, alături de 
cartofi și ceapă și decorat cu 
pătrunjel și șofran. Peștele 
poate fi îmbrăcat cu un sos de 
sherry și piper. în unele zone 
se adaugă și usturoi tăiat 
foarte fin, ușor călit în ulei. 
Crăciunul nu poate fi con
ceput de spanioli fără 
pregătirea unei prăjituri tra
diționale, numită „touron”, 
preparată din ciocolată, nucă 

cu lumânări roșii, de o parte 
și de alta a bolului.

Lumânări

Pentru realizarea acestui 
aranjament este nevoie de o 
farfurie plată și un număr 
impar de lumânări (trei sau 
cinci) de aceeași culoare, dar 

mută nimic. La Cernăuți, sub 
fața de masă se pune fân și 
semințe ca să rodească, apoi 
le dau vitelor, să nu le poată 
nimeni „strica”.

în Mihalcea, în seara de 
ajun, se pune sub fața de 
masă o coasă, pentru ca toți 
membrii familiei să fie 
sănătoși, iar sub picioare 
toporul, pentru a fi peste an 
tari ca fierul. Pe la sate mai 
dăinuie credința că. în 
noaptea de Crăciun animalele 
vorbesc, iar sătenii se tem ca 
nu cumva să le audă, ar fi 
semn rău.

Recomandările medicului
Deva (M.T.) - Una din reco

mandările medicilor este să 
evitați să mergeți la o masă 
copioasă cu stomacul gol. 
Mâncați înainte de masă un 
ou fiert tare sau câteva nuci, 
pentru a reduce pofta de mân
care.

De asemenea, se recomandă 
moderație în tot ce mâncați, 
încercând să gustați câte 
puțin din fiecare fel, fără 
excese.

Puține grăsimi
Evitați să mâncați cantități 

mari de grăsimi și proteine 
animale, care obosesc orga
nismul și alimentele care știți 

La masa de Crăciun peștele are întâietate (Foio: T. Mânu)

de cocos, înghețată de praline, 
pastă de migdale. La sfârșit se 
glazurează cu ciocolată, în 

de mărimi diferite. Lumâ
nările se așază pe farfurie (în 
picioare) și printre ele pot fi 
așezate crenguțe de brad. La 
final, peste acest aranjament 
se presară zăpadă artificială. 
Este un accesoriu ideal pentru 
masa de Crăciun, iar efectul 
va fi nemaipomenit.

că vă fac rău. Serviți dul
ciurile la sfârșitul mesei și 
mâncați cât mai puține. Be|fe 
cât mai multe lichide, pentNF 
că ele umplu stomacul și 
diminuează dorința de a mân
ca.

Mesele copioase mobi
lizează sângele spre s tubul 
digestiv determinând o stare 
de somnolență. După o astfel 
de masă, beți seara, înainte 
de culcare un ceai din plante 
cu o felie de lămâie.

Puteți folosi ceaiul de 
sunătoare, păpădie, mușețel 
sau verde care este diuretic 
și laxativ. El ajută și la eli
minarea toxinelor acumulate.

combinație cu ulei de măsline, 
în loc de unt, fructe uscate, 
nuci și migdale întregi.

mailto:niHiaela.tanias@informmedia.ro
mailto:tamas@lnrormmedia.ro
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Felicitări (67)

• La toipfinirea frumoasei vârste de 80 ani dorim 
multă sănătate, mulțumire sufletească și „La 
mulți ani” sărbătoritului nostru Aurel Crețu din 
partea soției Glicheria, copiilor Mihaela, Drago: 
cu soția Ina, nepoților Adi cu soția Ionela și 
mezinului familiei Alexandru.

Vând ap. 2 camere (03)

• circuit, 50 mp, oalcon, etaj intermediar, Bdul I. 
Maniu, ocupații imediat preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.

• decomandate, balcon, îmbunătățiri, bloc de 
cărămidă, etaj 2, zona Zamfirescu, preț 29.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.

• Deva, Bdul Decebal. etaj 6, lângă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat, gresie, faianță, preț 
negociabil. Tel. 0254/217413.

• 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)

• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384, (Casa Betania)

■ zona LMaadui, dec., contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona BUcescu Nou, parter înalt suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorle, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț U mid., neg., tel. 211587, 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)

• mgmt, zona Al. Straiului, centrală termică, et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg:, tei. 211587,0745/253662. (Evrika)

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

• ama Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 miu neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• Ocaziei Urgent, zona Al. Straiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termici Ocupabil imediat! Preț: 37.000Ron. 
Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Scărișoara, semidecomandate, apo- 
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană, preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• onăcenbaiă,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 Straiului, 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)

• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat preț
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)

• ta zonă centrală, etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat bloc cărămidă, liber, exclus credit 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)

• toarte 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 
baie amenajată, contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona bnpăratul 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 MagazMtf Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță; centrală 
termică, preț 135 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)

• zona b-dul Dacia etaj 2, vedere în față, 
parchet, gresie, faianță, amenajat recent preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)

• 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. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță, baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg., 
tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona Decebal dec., 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel. 
0723-251498,232808. (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)

• urgent zona Kogălniceanu - piață, dec., 50 mp, 
balcon mare, cămară, debara, etaj intermediar, 
parchet faianță, interfon, ocupabil imediat se 
acceptă și credit preț 90.000 lei, negociabil, tel. 
0723-251498,232808. (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- 
302200,0723-251498. (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. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

■ zona Asțoria, dec., bloc de cărămidă, balcon 
mare închis, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
interfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg.,' tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)

• urgent »P- 2 camere, N. Bălcescu, dec., gresie, 
faianță parchet paluxat, etajul 1, preț 950 mii., 
neg. Tel 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

• 2 camere dec., ultracentral, etaj intermediar, 
gresie, faianță, parchet lamelar, contorizări, ușă 
schimbată, ocupabil Imediat preț 1,120 mid. Tel. 
211075, 0726/130557, 0740/232043. (Mondial 
Casa)

• wgenl 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)

• legantetaj 3, Dacia 63000 RON, negociabil, tel. 
227038. (Ag. Imobiliară Super-Casa)

■ Dera, Sir. 22 Decembrie, et 6; decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225.726:0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, irtracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950000000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225.726;

• Aleea Bejan, et. 3, sdec., apometre, balcon 
închis, baie, preț 63.000 Ron, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)

• lufa Maniu, et. 3/4, dec., parchet apometre, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)

• Gojdu, et 3, dec., contorizări; balcon, neame
najat, suprafață 57 mp, preț 105.000 ron, tel. 
0745/367,893. (Garant Consulting)

o Stretatal el 4, sdec., baie, buc., CT, izolat, 
balcon, preț 53.000 Ron, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• Zamfirescu, et 2, dec., contorizări, balcon, s 50 
mp, baie cu geam, preț 30.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• Dorobanți el 3, dec., modificat contorizări 
apă, balcon mațe, preț 105.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• decomandate, balcon 17 m, contorizări, repar
titoare, zona Decebal, preț 1 mid. lei, neg., tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, parchet zona Gojdu, Deva, preț 820 mii. lei, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgent zona Gojdu, etaj 3, parchet, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 815 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• semidecomandate, contorizări, etaj 3, preț 570 
mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• urgent Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, renovat preț670 mii. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

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

■ zona Paie, et. 1, dec., CT, termopane parțial, 
preț 60.000 RON. Tel. 221.712; 0724/305.661. 
(Garant Consulting)

• regent Scărișoara, et 1, CT, semidec, parchet, 
balcon închis, baie, bucătărie cu cămară preț 
25.000 euro, neg., tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)

• etaj 3, Deva, zonă bună parchet balcon, 
centrală termică preț 800 mii. lei, neg., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet repartitoare, st 111 mp, zona Dorobanți, 
preț 1380 mid. lei, neg., tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)

• casă In Bârcea Mică 3 camere, beci, hidrofor, 
anexe, preț 750 milioane lei. Tel. 0722/677045.

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10800 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) .

• tMiăBenl jud. Hunedoara s totală 1300 mp
(teren + casă), utilități în zonă, ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9300 euro, negociabil. (Casa 
Majestic) ,

• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)

• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoa j 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, pi c
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob EurobU9ț 
neșs)
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Cumpâr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

Vând garsoniere (19)

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

• etaj L dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bură nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

• Mtao,to două rate, ofer 41000RGN, tel. 227038. 
(Ag. imobiliară Super-Casa)

• urgent Deva, zonă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• ultracentral parte, decorr jidate, 78 mp, 
lângă birou notarial, ideal sediu firmă preț 
69.000 euro. Tel. 218399,0722/492030.

• regent semidecomandate, balcon mare, 65 
mp, etaj intermediar, bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, Bdul N. Bălcescu, 
ocupabil imediat preț 117.000 ron, negociabil. 
Tel. 0745/888619,227661 seara,

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

• toarte urgent 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 Micul 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 et3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona G. 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 Zamfirescu, et 1, bloc.de cărămidă 
centrală termică-gresie, faianță ocupabil 
imediat Preț: 129.000 RON. Tel 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,07217985256. (Rocan 3000 SRL)

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

• 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 
142.000 lei, neg., tel. 0723-251498,232 809. (Fiesta 
Nora)

• 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 118000 lei, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Iceă str. Trtu 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 uscătorie, garajul 
se pretează pt spațiu comercial, ocupabil 
imediat preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona centrală - piață, 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec., parchet, vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 38000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

• 3 cam. dec., zona mag. Tineretului, etaj inter
mediar, parchet inclusiv în hol, vedere deo
sebită balcon 21 m, bine întreținut, 2 băi, preț 
42.000 euro. Tel. 211075,0726/130557,0740 232043. 
(Mondial Casa)

• Str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brăn- 
i șea sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, negocia
bil. 0746-225.726; 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 și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225.726 0254-213050. (Casa Majestic) I

• Deva, etaj 4, acoperit, cărămidă parchet 
lavabil, centrală termică interfon, zona piața 
centrală ocupabil imediat. Tel. 233473, 
0723/712388.

• 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 centrală 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 bă, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• modificat la 3 camere, 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, negociabil. (Casa Majestic)

• decomandate, Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 
balcoane, 2 băi, bucătărie mare, parchet, st 102 
mp, fără îmbunătățiri, contorizări, preț 1.7 mid. 

lei, neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• eta| 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0/42/005228 
0721/577366. (Casa Betania)

• 2 buc. zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)

• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona DorobMp, etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/9852% (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 Endmscu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)

• zona Udo, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet gresie, faianță, vedere spre 
cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Decebal dec., se vinde mobilată și 
utilată electrocasnice noi, de firmă vedere 
deosebită parchet gresie, faianță ușă nouă 
apometre. gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabilă

Vând case, vile (13)

• casă Deva, central, 2 nivele, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică curte, grădină preț 
110.000 euro. Tel. 0722/564004.

• Deva, ultracentral, bucătărie, baie, centrală 
gaz, garaj, pivniță curte betonată, acces 2 străzi, 
2 intrări. Tel. 0254/212569.

• Deva, Str. Griviței, nr. 31, casă curte mare și 
grădină liberă preț 1 miliard lei. Telefon 
0254/236510.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină cu 
pomi, 500 mp, ideală și pentru afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.

■ zonă centrală 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 centrală 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)

• ki 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)

• tn 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 fî transformatîn camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1.6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)

• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucățărie, 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)

Cumpăr casă (14)

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

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

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva fundație de piatră, construcție din lemn, 
P+M, teren st 5000 mp, preț 10.500 euro. Tel. 
211075, 0747/779751, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe, 2 camere, în comuna Dobra sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 072^065448

• 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, bucătăria 
suprafață totală 800 mp, sat Sântandrei, nr. 113 
A, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/218376,0252/392629.

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale
Crăciunului și a Anului Nou 2006, 
conducerea CASEI DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR 
DEVA, str. împăratul Traian nr. 33, 

are plăcerea de a transmite 
membrilor cotizanți, salariaților, 
colaboratorilor și familiilor lor 

CRĂCIUN FERICIT!
un An Nou care să vă aducă 

noi speranțe, 
și pace în suflete!

chiar azi, preț 25.000 euro, neg. tel. 0723-251498 
0788-165704. {Fiesta Nora)

• zona Uc. Auto, dec., balcon închis, parchet 
gresie, faianță ocupabilăimediat preț63.000 lei, 
tel. 0723.251498 232808 (Fiesta Nora)

• urgent garsonieră dec., cu balcon închis, 
parchet bine întreținută ocupabilă imediat preț 
460 mii. Tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)

• zona Emlnescu, etaj 2, balcon închis, parchet 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 420 mii. 
Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

• 22 Decembrie, et intermediar, dec., baie, 
bucătărie, apometre, 21500 euro, tel. 
0745/367898 (Garant Consulting)

• tafiu Manta, et intermediar, sdec., suprafață 
30 mp, baie și buc., balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• b-dul Decebal et 7, dec., amenajat preț 3.000 
euro, tel. 0745/367393. (Garant Consulting)

• Kogatafceenu, et 3, sdec., balcon, preț 61300 
Ron, tel. 0745/367393. (Garant Consulting)

• dea, centarizăil balcon închis, termopan, 
zonă bună Deva. Preț 650 mii. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• semidec, contorizărt balcon închis, parchet 
gresie și faianță zona luliu Maniu. Preț 600 mii. 
lei, neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• Deva, zona Miorița etaj intermediar, balcon, 
parchet îmbunătățiri, contorizări, st. 32 mp, preț 
700 mii. lei. tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

• in zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 10 paroele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.

• 24,700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
local itatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

• Băda, Intravilan, apă canal, 3000 mp, posibili
tate extindere încă 3000 mp, intrare dinspre 
Simeria 150x21 m, preț 5 euro mp. Tel. 261108. 
0742/147158.

• intravlan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria ■ Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.

• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz. curent, la poartă Tel. 
0746/029058 220269.

• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.

• loc de casă 40 ari intravilan, la șosea; 80 ari 
teren pentru construcție casă de vacahță la 100 
m de șosea; 50 ari pădure; 1,8 ha fânaț; 12 ari 
teren arabil, prețul pieței, Certeju de Sus, județul 
Hunedoara Tel. 0254/770887.

• Râpaș, ta 5 km de Simeria 9000 mp, excelent 
cabană sau pastoral, loc însorit posibilitate 
curent preț 1 euro mp. Tel. 261108 0742/147158.

• bdravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• zona Sbnorta, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• zona Dada, Deva 310 mp, îs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

FeHcit cu ocazia 
sărbătorilor de lamă pe 

domnul primar 
Cazacu Florin și 

colectivul Primăriei.
Crăciun fericit!

La mulți ani!
Din partea doamnei 

Albu Emilia

Jk

01 - Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
03 - Vând ap. 2 camere 
04 - d r ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere 
06- ap. 3 _ere
07 - Vând ap. 4 camere 
H - Cumpăr ap. 4 camere 
OO - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 - Vând ap. la casă
12 Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la tară
18 - Cumpâr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 ■ Cumpăr garsoniere
21 ■ Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând sp®Hl comerciale
26 - Cumpâr spatii comerciale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpâr finanțp
33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești

Vânzări
37 - Auto străin® - Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, nnrita, industriale 

și agricole
41 - Motovelo
42-Piese, a jril
43 - Garaje
44 ■ Auto - Cumpărări
45-Auto-Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

inutalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbr încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54- Bijuterii
55- Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - El'
57 - Plante șl animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 ■ Articole u copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62- Pierderi
63- Citații
64 - Licitații
65 - Apeluri
66-Umanitare
67 - Felicitări
68 - Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 ■ Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

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

Ești elev, student sau pensionar? 
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(32135)

Cu prilejul Crăciunului și 
al Anului Nou 2006, 

Conducerea Companiei 
Salubritate S.A. adresează 

cele mai calde urări de 
^Sfericire, prosperitate, 

> tuturor angajaților cât
și colaboratorilor noștri, 

călduros

'toLa Mulți Ani!
£și belșug in anul care

ItoConducerea

bloc.de
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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> Hravfcm, ki zonă industrială, st 7860 mp, front 
traded 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
tație trafo la 150 metri, apă curentă, în spatele 
abricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
23400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)

• MrnSan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400, 0724/169303, 0740/914688. (Casa 
Betania)

Business Partner
TOSHIBA

Preferred Partner 

t£J 
/••••«Introducinc Top 

dorecte co mulțumească tuturor 
excelenta colaborare 

_________________ 'j urwze cu 
ocazia carLatorilor de iarna 

cat mai multe implinrri 
pr^ionaU ci personale 

in anul care vinei

diorrtilor porrtru oxcolonta cc 
din oceti «in ci sa le

Deva - Pta Victoriei Nr. 1
Tel/Fax: 234 437 - office@toptech.ro

(36529)

Deva • Sântuhalm 0«7, Nr. 70E Tel. 0788 743 067,0788 743 722
VĂ HMKMt OFEHTA SPECIALĂ 0E SĂPĂTORI: 

ft Și «UZi GiiĂCMI
- urrn și min: ot zăpadă

TTj

(35631)

Dr. Elena Câmpeanu
/ Ecografle generală, ecografie sân
✓ Tratamente de înfrumusețare, 
faciale și orporale:
• epUare ce laser IPL
■ îndepărtare riduri ca toxină botullnW
- umplere riduri cu add hahirtmie
■ slăbire ia greutate, tratamente cehlită, 
raaoddare corporală
Tel. 0254/23S472, 0742/963008 
e-mail: medesteticaro@vahoo.com 

(35640)

E • CASE LA « LA PREȚMGARSOftIERE
* -FUTOApiOfORKETIP

C -MAMSâRDĂRS
? -ACOPERIȘURI

A - CASE re STRUCTURĂ USC ARA LA PREȚ DE GARSONIERE 

Se asigură proiectare si avizele necesare pentru execuție.
vi,^ ii fii li o i < ii

QWAJLLIlU.’UfUX’ikiuL-tSL ■ I:.- ti!K( țt:-W;
GlUlU£ll/âl? ■ i.U’aAlJI

S 0254:719231, 0720-850468,0124-767096.

SIMPLY CLEVER

Sfârșitul anului vine cu vești bune

Showroom-u! SKODA și-a deschis porțile.

AUTOCORD
dexle autor ini SXODA

T«L 0254/220313,235533

PLOUĂ CU 
BONUSURII

(29862)

FUJITSU - ..
SIEMENS ■’W V

Amilo L-1300
* Intel Celeron M370 (Dothan 1,5 GHz)

« P Cache: 1024 kB

MM» 1 RAM 512 MB DDR333 §

ryi*;

ta 8
HDD: 6OGB/OVDKWDL 5

Haca de sunet: MS-Sound compatible 
Placa video: Intel 8528M UMA 64 MB

Ira«=r^te - JS 8- Display: 15,4" WXGA TFT

Kl

^^Jrouafteleviziune !

SHOWROOM: v --.«-™«.^-<wOEVA

SERVICE: s* txmUfa «??. iwi« DEVA
MjfacttMflMi* (36590) z

CÂNTEC DE 
CRĂCIUN
Bin an în an sosesc mereu, 
La geam cu Moș Crăciun, 
E ger cumplit, e drumul greu, 
Da-i obicei străbun.
E ger cumplit, e drumul greu, 
Da-i obicei străbun.
Azi cu strămoșii cânt în cor 
Colindul sfânt și bun.
Tot „Moș® era, și-n vremea lor, 
Bătrânul Moș Crăciun.
Țât.,;Moș" era, șî-n vremea lor, 
Bătrânul Moș Crăciun.
E sărbătoare și e joc,
In casa ta acum.

Dar sunt bordeie fără foc

Și mâine-i Moș Crăciun. 
Dar sunt bordeie fără foc 
Și mâine-i Moș Crăciun. 
Acum te las, fii sănătos, 
Și vesel de Crăciun.
Dar nu uita, câno ești voios, 
Române, să fii bun!

Dar nu uita, când ești voios, 
Române, să fii bun!

NOU IN ROMÂNIA!
Formare profesională Web 
cu atestare elvețiană

WFR~
WIhIp programator

Institutul Internațional Multimedia 
experiență româno-elvețiană 

www.iim.ro,offkeGiim.ro 
(33840) 0254.206.211,0254.206.210

INTERCAR Dealer autorizat pe județele

eervice-uf tntercar aeiflură pieaeie de achbnb și reperațiil» pentru autoturismele Skoda.

mailto:office@toptech.ro
mailto:medesteticaro@vahoo.com
offkeGiim.ro
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• Intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
>23400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania) 

Ș» 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)

• intravilan, la DN7,Sîntandrei. 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)

• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități,
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tei. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania) ; '

• intravlanla DN 7;în zonă industrială Iăieșirea'* 
A Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
194 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp. neg., tel. 
2234OO,#î4^(»5agiO72țZ5W. (Casa Betania)

i UN7, Mvă st 6250 mp, front 

a rășini 46 m, frate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
W. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania) »
• i"«Mtenlt«5S mp, front stradal 22 m,PUZ
âpTOâtpehtfffto “ ' ...............................
preț 18 euro/mp, ______
0721/577366. (Casa Betania) 
•feDurt/triaf-tiuite barrak 
suprafețe întreSOOșnOO’ffift
de (Mfe.; fk euro/mp, tel. 2H587.

• opfâel p* DN7, fs 30 m, st 3500 mp. toate 
uWitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp. tel.
7W, 0745/253662. (Evrika)

•zwiaSântahalm, 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. 
.fel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL) 
MMhi bună, intravilan, st 5100 x 3,-șpă gaz, 
algjht, canalizare pe teren; fs 75 ml, acces au to, 
■Isifii pentru construcții case, panoramăextra- 
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

Ma de locuințe rezidențială 
p, tel. 223400, 0742/005228,

LZonă rezidențială 
jjjfelpttsnștrucții

9
—------------------------------ —--- ----------------------------------------------------------

lă a Finanțelor Publice a Județului HunedoaraGenera
k Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Lupenl

p, în temeiul art. 37 din OG 92/2003 privind Codul efe procedură fiscală, republicată, aprobată prin 
Legea B71/20Q3, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 04 ianuarie 2006, ora IO, la sediul Admi
nistrației finanțelor Publice Lupenl, Aleea Plopilor, nr. 1, pentru.Wkizarea unei autoutilitare FIAT DUGATO 
13 aflată în proprietatea SC MIRINA PREST SERV SRL Lupeni.

Prețul de pornire este de 4.140 lei și nu conține TVA.
Toate persoanele care pretind vreun drept asupra burțului sus-menționat sunt invitate să înștiințeze 

organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare.
Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

documentele prevăzute la art. 157 din OG 92/2003, republicată.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Finanțelor Publice Lupeni sau la telefonul 

0254/560696. 9 »'.* r-.---riȚ (3658(7)
ItWHMaisă xitfnr-

• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 23520!, 0) 520358 (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 81ț).mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 eure,. neg. Tel. 
■— '-®73.(Ag.Mim^i)

data, extravilan,'1200 morfs'7- 8 m, 
țștupărie, preț I5ckffl|l^ne4ei,-rieg. Tel. 
mWMpasori
ffifeWRDO mp, PUZ aprobat, zonă 

«wow; pfijț 19 euro mp. Tel. 206003. 
Tiasqn).- ■■ ’

i intravilan zona Zăyoi st 600 mp, fs 40 m, 
1,0745/666447,0/26/130^57

rezii® 

tAg.MH
• torent________________,_________.____

; ideal construcție casă toate facilitățile, preț 
euro/mp. Tel. 2110.75,0745/666447,0726/1305! 
(Mondial Casa)

• teren intravilan, vizavi de Petrem, Sîntuha'm, 
st 2250 mo, apă gaz; curent 2 drumuri de acces, 
preț 9 euro/mp. Tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)

• teren Intravilan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, 
fș 13 m, acces auto, gaz, apă curent, ideal 
construcție casă Preț 35 euro/mp, neg. Tel. 
211075, 0740/232043, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

• 1040 mp intravilan, Zăvoi, ideal construcție 
casă fs 17 m,.toate facilitățile. Preț 32 euro/mp. 
Tel 211075,0743/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

• teren intravilan, 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) ;

• In Șolmuș, st 9500 mo, preț 15.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumoăr terenuri (22)

• extravilan, arabă minim 5 ha, maximum 
50 km de Deva șl Intravilan, exclus peste * 
Ikile, cu toate taciHtătfle, ofw prețul pieței. 
TeL 0724/392853,0744/543238,0254/22S4B3.

• extravilan, arab#, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafață minimă de 
10 1»'Tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

• intravilan, min. 1000 mp, sau spațiu comercial 
(500 mp), Deva, situate pe DN 7, intre gară și 
sediul Volvo. Ofer prețul pieței. Tel. 0746-225.726, 
025»213050^g^la^stic)

• hallfpe.âw 7; DevaL® mp, construcție nouă 
jcu teretuilWRpt'rffe600 mp, ts 24 m, toate 
; utilitățile,Xaă»»4, 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, ’6/ >92! 
(Imob Eurobusiness) , '

• zona 1 Decembrie, st 117'mpr’3 grupuri 
, sanitare amenajate, scară /fjtohoaA’: gresie, 
faianță termopane. centralătermică acces din 

! două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro HMfe friciiriere

i 15 euro mp plus tva. Tel.23Sj(B, 0724/620358.■’? 
■(Rocan 3000 SRL) ț M

< • zona 22 Decembrie, st 2ț0Wtermcpane,ad|’: ■ 
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 Poliția Jucjeț.35 mp, amenajat 
-funcționabil de 10ani.-yatffoarte bun.pre (0rli 
; euro, neg. Tel. 074Sf$#|®(iSg. Mimason)

• 200 mp, în Deva, vad foarte bun, termppane, 
amenajat: restauranțblrburi, grup sanitar, 200 7 

; mp teren, preț; 100.000 -euro. neg., tel.
0722/564004. (Pnma-lnvest)

: • vând mlcrofennă în Orăștie. Str. Târgului,-hr. ,

______________ ■

Imobile chirii (29)

• București, garsonisră nemobilată semimo- 
bilată mobilată, confort 1, decomandată, 
telefon, lift, curată, liniște, soare, metrou, 

î central, solicitată pentru închiriere termen lung, 
, intelectual, nefumător. Tel. Deva, 0254/223451.
1 • ofer pentru închiriere casă, în Deva, mobilată 
occidental, centrală termică 300 euro/lună taxe - 
incluse. Tel. 0722/564004.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere,
• mobilat, frigider, aragaz, colțar, gresie, faianță, 
repartitoare, tv color, preț 100 euro. Tel. 
0721/985256.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere,
ultracentral, mobilat utilat, centrală termică 
contorizări și spațiu comercial, vad bun, 130 ■ 120 
euro/lună Tel. 0740/315050., . ‘

• ofer spre închiriere casă ultracentral, 2 
camere, hol central, bucătărie; cămară baie, 
gjrte pentru parcări auto, centrală termică 
contorizări, preț 250 euro/lună Tel. 0740/315050.
• F+Mcamere, Scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină, ideal locuință 
sediu, acceptăm colabprare. Tel. 249047, 
0721/192684.

• primesc In gazdă la bloc, 2 eleve de la țară 
condiții foarte bune, centralătermică apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil.Tel. 229997.

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 65 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

, ■' « ofer spațki comercial, zona I. Creangă preț 15- 
ig euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 

ț.Jprobusiness)

• ofer spațiu omercial, zona l. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13

«uto/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
'■ XfriKb Eurobusiness)

• apartament3 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, tel223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania). ;

7 • caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, îii 

Deva, MM& termen lung, ofer plata în 
„avans, tel, ?lț58Ți,0745/253662. (Evrika)
• ofer vfiâ țupermobilată cu garaj, în Deva 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pMShțȘtenl străini, preț neg., tel. 211587, 
f a. SEvrika)

> se eâfel garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva 
MfinoBOA prețuri diverse în funcție de zonă șî 

; Mări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

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

■ o Hală pentru depozitare, zona M. Emineicu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

____  SIMALEXIM
WWffltSRLDEVA 

Complex Co
mercial terne

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550,

www.ehnal.ro,almalOimart.ro

Mobilier de apartament, 
--------- Mobilier de birou, 
uși PORTA -------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(35284)

• In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet 
internet birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725, (Ag. 
Mimason)

• pe DN 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, CuzaVodă preț 450-. 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• 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 caută 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)

• ofer pentru închiriat garsoniere, zona 
Dorobanți și Kogălniceanu, mobilate, utilate, 
dec., etaj 2, preț 100 euro. Tel. 211075, 0726 
130557,0747 779751. (Mondial Casa)

• ofer ap. 2 cam., mobilat utilat zonă centrală 
gresie, faianță tv, automată centrală termică, 
termopan, etaj 2, contorizări, preț 180 euro, chel
tuieli Incluse. Tel 211075, 0726/130557, 
0745/666447. (Mondial Casa)

• ofer chirie în apartament 2 camere, mobilat 
totul contorizat etaj 3, Micro, 70 euro/lună+chel- 
tuieli, tel. 227038 (Ag. imobiliară Super-Casa)

• ofer chirie la casă o cameră mobilată acces 
separat bucătărie, baie, zona Lie. Decebal, 
pentru un domn serios, nebăutor, 70 euro/lună 
(cheltuieli întreținere incluse), fără avans, 
tel.227038 (Ag. imobiliară Super-Casa)

• primesc In gazdă o doamnă/domnișoară, la 
bloc, zonă centrală 80 RON/iună tel. 227038 (Ag. 
imobiliară Super-Casa)

•-garsonieră mobilată CT, Dacia preț 80 
euro/lună+80 euro garanție, tel 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)

• garsonieră Zamflrescu, et. 2, mobilată utilată 
contorizări, preț 25 euro/zi, în regim hotelier, 
cheltuieli incluse, 0745/367.893. (Garant 
Consulting)

FIRMA BAI) AXEL 
ANGAJEAZĂ URGENT

DIRECTOR MAGAZIN CONFECȚII 
CERINȚE.
- studii superioare, de preferat specia litatea marketing
- domiciliul slabii în Deța' ' . j
- conoștințe de operare SlcuMpr (fXCEț-A nivel avansat)

- experiența în domeniu wnsȚituîe un avantaj 
CV LA FAX 0246.2 )0,M>9 ■" r 
INFORMAȚII LA TELEFONAI 0723.619438.

(36348)

• ap. 2 camere, zona pieței, mobilat, utilat, i
180 euro cu cheltuieli incluse, tel. 221.714 
0724/305.661. (Garant Consulting) |
• așii 3 cam., Gojdu, mobilat cu mobilă nouă, e' 
balcon, preț 250 euro/lună tel. 0745/367.89^ 
(Garant Consulting)

• garsonieră mobilată, Mărăști, et. 1. preț 11 
euro/lună 0745/367.893. (Garant Consulting)

• 2 cans, Progresul, mobilat, preț 11 euro/lună 
0745/367.893. (Garant Consulting)

• 3 cam, b-dul Decebal, et. 7/8, dec., CT, mobila 
frumos, s 100 mp, preț 250 euro/lună, avans 
luni, 0745/367.893. (Garant Consulting)

• In regim hotelier, cameră mobilată în Deva, ci 
baie, tv, centrală termică preț 700.000 lei/zi, tel 
072Î/564004. (Pfigia-ln^eșt)
•:casă3 came; bucătărie, living, baie, garaj] 

curte, zonă centrală preț 500 euro, tel 
0740/126029. (Prlma-lnvest)

• garsonieră Deva, complet mobilată și contor 
izată preț 80 euro/lună tel. 0722/968910. (Prima 
Invest)

• apartament 2 camere, complet mobilat ș 
contorizat, preț 100 euro/lună tel. 0721/055313 
(Prima-lnvest)

• In regim hotelier, cameră în vilă saună mic 
dejun inclus, preț 2 mil./zi, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

Auto românești (36)

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

• vând/schimb Dacia break, af 1992, pf, CI, 
numere noi de HD, culoare metalizată motor 
1310,23.400 km la bord, jante, balon, scaune VW, 
preț43 milioane lei, negociabil. Tel;0726/561710.

Auto străine (37)

• Vând aer grav avariat Tel. 0/44/544846.
• vănd Cltroen-BX 14. RAR 06.2006,1300 cmc, 
consum 6%, stare bună de funcționare, preț 980 
euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092.

• vând VW Golf IV, af 2000, toate dotările, preț 
8500 euro. Tel. 0723/350360.

• vând Renault Twingo 1.2 i, af 2000, recent 
adus, consum 4%, abs, esp, 2 airbag, 65.000 km 
reali, geamuri și oglinzi electrice, închidere 
centralizată preț 4600 euro, negociabil. Tel. 
711063,0723/455092.
• vând VW Passat, af 1979, persoană fizică piieț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

c

«

CONNEX O
vodafone

WA

1. Șef agenție 2. Consilier clientelă
3. Analist credite persoane fizice 4. Administratori de cont 
5. Casieri

. piesă centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
• management internațional
• acționar principal 15% BOU)
■ premiată a revistei EUROMONEY - „Cea mai inova
toare bancă în România" 2004
• emitent transparent la Bursa de Valori București
• peste 207 de unități în toată țara
■ vizează calitatea și excelența bancară
• servicii și produse dedicate persoanelor fizice 
juridice
• peste 380 de bănci corespondente în întreaga lume
• flexibilitate
• concept puternic de „client service”

Dacă îndeplinești aceste condiții, noi îți vom oferi: posibilitatea de a lucra într-o bancă foarte dinamică șr flexibilă cu orientare către 
client, gțșppupată de furnizarea unor servicii de calitate, având în același timp respect și grijă pentru angajați. ... <1
La BaricjTrițisilvania vei găsi un mediu dinamic și competitiv cu management Auxtem și exp^imentât. Vei putea face parte dintr-i 

o ecfnpl :ânără, motivată și determinată. Performanțele tale vor fi recunoscute și apreciate și vei avea oportunități de dezvoltare 
a carierei

■' Depune CV și scrisoare de intenție până lâ data de
30 decembrie 2005 Ia adresa de e-mail:

■R A Mf* A TR A î VA NT A recnitare0bancatransilvanla.ro 
1 . Vor fl contactați doar acei candidați ale căror cv-url au

——■—.... .. ..............................foșt considerate corespunzătoare posturilor vacante.

lumâiide isăf-b'ător-i fc- '■R?Tr; “

Wfl IEț<h.
itelBfoanefinc.e;p.an’d(<le)Ia

—- —   - * -- - ■— *   ■'BRAD - Str. Rupublicii, nr. 11, Bl. 1, parter, Tel; 0254/612.883.
DEVA - Ptața Victoriei, nr. 8, Tel: 0254.230.398 a.
DEVA - Ulpla Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025. 
HUNEDOARA-Supermarket Artima Tel: 0254.715.288; , 
ORÂȘTIE - Centrul Comercial "Palia", Strada Armatei nr. 1. Tel:

Detalii despre oferta completa de telefoane și de setvicîi gâsiti la dealerii Ccnno Vodafone.
. Prețurile nu conțin TVA, telefoane sn •£<.» Ofertă «ifefciis aixmamsnjeie ini'oeistu pană la a« ,
Ofertaesfe&ilpwSiăivnor : i::»- jn-r Tl(a. ;r-* -N • :ri ’ , • ’p. / f '?
Repjiotrt.fnkn ț-ttîrtpijie' “lucwn țArtfîi Mîij -.rn

•Prețu* este r«-iw pențaj sswnsfnente cu o periosxfe oontrir.W* d» 2 -sr• a&oriem uadui»1 atiadr-w* cadou sau
Ofema uaiabM a stixulji sisporeba Doiah in ntegajaie

almalOimart.ro
recnitare0bancatransilvanla.ro
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* «M Stihl 310 cu lamă de 60 cm, 
Sigilată, adusă din SUA, sub prețul pieței. Tel. 
1254/228369.
»vted motor electric de tăiat lemne, stare 
bună, 23 Kw putere. Tel. 0729/099056 sau 226839, 
lupă ora 16.
» tend iA|o agricole: tractor U 650,2 remorci 
kM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
iei. 0743/693527.

Moto-velo (41)

PRIMĂRIA LĂPUG1U DE JOS 
îmi face o deosebită plăcere să urez, cu ocazia Crăciunului și a 
Anului Nou 2006, locuitorilor comunei noastre, salariaților și fa
miliilor lor, colaboratorilor sănătate, fericire, bucurii in inimi și

pace în suflete. Sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria pe care
o așteptați și pe

LA MULTI ANI!
*

care o meritați.

Primar, 
losif Pogan

TrânSaitem cele mal alese 
gâHIM nentru Sfintele 

^Sărbători cetățenilor 
n mei ASsmos, angaiaților

•uctiglși satisfacții depiinsF

Crăciun Fe
MAit Prim ăria Comunei i

- - -— î —   - .  —--------------------
(36605)(36262)

S C. AUDITCONT EXAL S R L

Deva, str. M. Eniinescu, bi. C2, ap 44
Te/.: 0254-277.335. 0744-644 33/ } Fax: 0254-2/5^4?

Evaluări bunuri mobile, imobile, intre.:
EXPERTIZE CONTABILE:

Audit;
Lichidări judiciare;
CONSULTANȚĂ FINANCIAR-CONTABILĂ,

PLAN DE FEZABILITATE

• Depozit materiale de construcții

• Instalații termice și sanitare
Ici In irmice, cazane ne lemn . 
calorifera, boilere pe gaz și 
electrice,, țeava multistrat nenea)

Cabinet Expertizâ:Brnș LMu loan 
Prin:

S.C. Insol Re S.R.L. | S.C.Lrve Consult S.R.L.

SC INSTANT INTERNATIONAL SRL 
Dwa: »tr. M. Kogâlnicaanu, u. 14, parter, 

tel./fwc 0254/229090
Simario: »lr. A. lancu, bl. B7, tel. 0254/263216 

Sir. 1 OacMnbria, bl. 104, tel. 0722/469113

■ tend motodctoll IJ cu ataș, stare foarte bună, 
sete la zi, motor de 13 kW, 380 V. Tel. 236944.

;■

(36030)

(36129)

DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A
Tj/Fax 0254/214543,0254/234247

E-mad: ink.ro

■Mfe ■ H

PAITROȘAJU
Str. Avzam lancu, nr. 10 
Str Liwxeni nx. 6A.

VULCAN
B-dul Mihai Viteazu.

X.UFEWZ
FfccxX, rax. 5,.

RL;

T.l. : S7I3B1

ALTER srl
va, Crittur, 330 

roducător direct
■ 0351.236.231

J044.7SO.318 
' 0764.771.565 

'CALITATE 
EXCEPȚIONALĂ

A PREȚ MIC

TÂMPLARIED1N 
ALUMINIU GRECIA-

Șl PVC REHAU, 
[29854) GERMANIA

NAȘTEREA LUJ 
HRISTOS
Veniți, astăzi, credincioși 
Să săltăm, să săltăm, 
De nașterea lui Hristos 
Să ne bucurăm, să ne bucurăm. 
Că el astăzi, în Viflaim, 
S-a născut, s-a născut, 
Precum au vestit prorocii, 
Mai de mult, mai de mult. 
Din Maria Preacurata 
S-a născut, s-a născut, 
Mântuire astăzi nouă 
Ne-a făcut, ne-a făcut, 
în iesle cu vitele, 
S-a culcat, s-a culcat, 
Ca uri prunc mic, în scutece, 
înfășat, înfășat.
Cei trei Crai din răsărit 
Se ivesc, șe ivesc. 
Aur, smirnă și tămâie 
îi dăruiesc, îi dăruiesc.

îngeri și păstori, cântare 
l-au adus, i-au adus. 
Și noi să-i cântăm mărire, 
întru cei de sus, întru cei de sus. 
Pace și bună-nvoire 
Pe pământ, pe pământ, 
Că azi s-a născut în lume 
Domnul sfânt, Domnul sfânt.

Meșterei Casei
TÂsIGURĂ^ICONFORTUL'

Teat A <jaM* de Materiale de oonatruețlir 
pxeaXe, ZaianțA. adeziv. ^Jeturi, u*X metalice, I 
«anitare, alectrice. acule, Gips carton, | 
parebee lanuntet.

AGENȚIA DE TURISM 
SI BILETE DE AVION

T R A V E 1.

TURISM m la A a Z “

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA S.A

•Persoane fizice autorizate in afaceri. 
Dobânzi convenabile și comisioane reduse! 

tel.: 0254 219112,219580,0741073215

ASEARĂ PE 
ASFINȚIT
Aseară, pe asfințit, 
Mândră stea ne-a răsărit. 
După care noi ne-am dus 
Să-l căutăm pe lisus. 
Pe fiuțul Măriei, 
în pământul Galileii. 

Zice-se că, Maria 
Din casă-n casă umbla, 
Să nască pe Mesia. 
Și 'ntr-o peșteră a intrat, 
De nimeni nu s-a 'ntreoat. 
Aici Domnul s-a născut, 
Ce l-am așteptat de mult, 
îngerii, cu flori în mână, 
împletesc mândra cunună. 

Pe cunună-i scris frumos, 
Astăzi s-a născut Hristos.

www.aurora.com.ro

C €CO KRRFT
INSTALAȚII AUTO

■B.
www.ecokraft.ro (30752)

PROCAR IND S.R.L. Deva 
în calitate de unic distriouitor, comercializează: 
•Profile Elviai pentru tâmplăria de aluminiu:

UU^T. • Profite KMG și ramplast pentru tâmplăria PVC^
'cune2'0#33V3'e Feronerie pentru tâmplăria din aluminiu și PVC; 

•Panduri pentru uși și placări diverse;
•Glafuri din marmură compozită, aluminiu și PVC

e-.: 0254221900

http://www.aurora.com.ro
http://www.ecokraft.ro
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Piese, accesorii (42)

• ofer pentru vânzare piese auto Fiat Punto, din 
dezmembrări, ușă față dreapta, haion, garnituri, 
stopuri etc.; vitrină frigorifică pentru spații 
comerciale, 10 milioane lei. Tel. 215244, 
0740/315050.

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască, ochelari de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.

Mobilier și interioare (47)

• vând uigent canapea extensibilă, 250 ron, 
masă sufragerie și 6 scaune tapițate, 300 ron, 
masă extensibilă sufragerie 120 ron, birou 100 
ron, mobilă hol 250 ron, mobilă bucătărie 400 
ron. Tel, 218084,0743/211074,0724/643045.

Televizoare (48)

• vând tv Philips tu teletext, diag. 54 .cm, teleeo* 
mandaă. stare foarte bună, preț 400 ron. Tel. 
226402.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Materiale de construcții (53)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rasțșc și
Olympia japonefczjrețuri convenatt 
0747/223733. fJSȘh / ""

• vând/schlmb JM 3410,’'5130, 5110) 62< 
3310,6510, Alcatel ®L Motorola 33®,’paterii, 
încărcătoare, cartele GSM cu număr, credit, 
carcase, huse etc., negociabil. Tel. 0726/561710, 
0745/770767.

îmbrăcăminte,incălțăminte 
articole sport (52)

• vând dzme șl sandale de seară, noi, toc înalt, 
nr. 38, șl palton nou, mărimea 44 ■ 46, preț 300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.

• vând palton lung, pentru bărbați, din piei 
caprine, nr. 54 ■ 56, confecționat de fabrică, stare 
excelentă și o fustă piele, nouă, nr. 38 ■ 40, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând un palton și un pardesiu din piele, fabri- 
■cate în Bulgaria și Egipt, nr. 50. Tel. 216347.

• cumpăr ticit și
solzi). Tel.260651.

coame (nu sistem patent sau

Plante și animale, 
ag? (jaiimentare (57)

• crescător autorizat de Chindlla vând 
Chindlla cu certificat medico-sanitar. Tel 
02S4/2&K44,072D/Z36O93.

• vândpord pentru sacrificare, preț negociabil. 
Tel. 0721/262371.

instrumente muzicale (60)

• vând orgă Keyboard Roland E15,2 x 5 W, difu
zoare încorporate, secție ritmică, acompania-' 
ment, strings, brass, efecte excelente, conve
nabil, Tel. 0747/223733.

• vând vioară 4/4 și vioară 1/4, nouă, pentru 
începători. Tel. 216347.

Altele (61)

• vând candelabre de cristal de Boemia, stare 
perfectă, 3 brațe și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cazan țuică 70 litri, bute varză, 400 litri. 
)Tel. 236944.

Prestări servicii (72)

Comemorări (76)

• Teit Flag SRL organizează cursuri de 
calculator și engleză din 16 ianuarie 2006. 
La înscrierea în luna decembrie, cadou un 
CD cu teste. Înscrieri și informații supli
mentare la sediul nostru: Deva, Bdul 22 
Decembrie, nr. 37 A (ClădireaCepromin), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070.

----------------------- ------—-------------------- »_--------.-

• decorațiunl 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.

• Moș Crăciun cu experiență își oferă serviciile 
în ajun de Crăciun. Informații la tel. 0724/060690, 
0724/226575.

• Moș Crăciun 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!

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

• transport mobilă, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc, L 35 m, lățime 2,2 
m. Tel.0254/225578.0744/934462.0726/551701.

Amintim cu mâhnire în suflete câ au trecut 6 luni 
triste de când a plecat în altă lume cel care a fost 
tatăl nostru,

poetul IV
Bunul Dumnezeu să-l odihnească îri liniște și pace.

Dan și Sorin

HYPERMARKET 
TRIDENT DEVA 

angajează în condiții avantajoase:

- COORDONATOR FORMAȚIE PAZĂ
■ ȘEF TURĂ PAZĂ
- AGENTI DE PAZĂ

EXPERIENȚA INTR-UN POST SIMILAR CONSTITUIE 
AVANTAJ
OFERIM: pachet salarlal motivări, mediu de lucru dinamic 
șl modern, posibilități reale de afirmare.

CV-urlle se depun la biroul de Informații din Incinta 
magazinului, prin fax la 0269/21.93.38 sau e-mall 

ru@trldenttranstex.ro

• cumpăr Mu plastic, lăzi, dopuri, paleți, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857.

• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
; ' Sibiu, cântărește până fa llO.kg, suprafață plat

formei oaf/oa) m, stare ireproșabilă, preț nego-
, -■ «labil. Tel- 212272,0723/732560.

4

(36448!

Familia îndurerată

r,

. ii'

«fo * feUr - ’

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei

Pioasă aducere aminte la cei 6 ani 
de la dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost un om deosebit, 
un tată și un soț model

prof. VIOREL

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

Soția Maria, fiii Rareș și Dacian

Pios omagiu la împlinirea a 2 ani de la decesul dragului 
nostru

î

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 pfopriu meniuri diversificate.

'Relații șhrezervări la telefonul 0254/210.935. (35662)

Informația te privește!

BETEA A VEL
Parastasul de pomenire va fi în 27 decembrie, la Biserica 
ortodoxă din Brănișca.

_______________ <7,

' _________

M •' •. i
parte &-tutei corporații Internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii internet In vestul A ji nord-eetul 
ungariei, cât și In județele Bihcir.’Timiș;'ijaraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare; ■ 
«t.«. •

caută pentrudezvoltarea-echipeifc3

■ '4 ‘ "*£ ■
SE Informanei eorjpprații internaționale 

i care de lider în publicarea de
a4te$ăSrvfcii’ifljermst în vestul Austriei, în nord-estul 

t/hgariai, cârtii în județele 8ttior, Timiș, Caraș-Severin, 
Arad și Satu Măre

• -c
SC Wfortn Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

5

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional k
• Caracter deschis, .comunicativ hotărât^.

• Disponibilitate pentw program flexibil.
• DispdrtfoUir.ite'p^itni câlAtefli în țară

• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MȘ Office

• Permis de conducere categoria B

. "■ ■ ' . ;/
• Atmosferă de lucru desțftiOifiWjte Un cplectivianăf"

• 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.p. 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.

Cerințe

• Permis de conducere:
• Mașină proprie;- ‘ ■
Cunoștințe PC;
Limbă engleză nivel mediu; 
Abilități de comunicare;
Disponibilitate pentru program prelungit.

Oferim:
• loc de muncă modern;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilo“ se va &ce & sediul 
redacției:!
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 Â, parter. 
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarrnai/zinformmedia.ro (35064)

■ . 

EVIDENT! AZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE! 
r

Societate franceză angajează personal:
► responsabil logistică > responsabil producție ► responsabil aprovizionare > 

inginer cu specializare în hidraulică > inginer calitate > magaziner > contabil 

Cerințe: limba franceză, limba engleză, studii superioare, experiență minim 3 ani.

> muncitori necalificați (pt. curățenia și întreținerea utilajelor și a halei)

(pt. curățenie birouri, apartament) yt£f

Trimiteți cv-ul (specificați postul dorit) + scrisoare de intenție la adresa he nail: 

petronela._cornea@yahoo.com sau la nr de fax: 0254/219340.
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•Zăpadă mare. Ninsorile abundente din 
Japonia au lăsat fără electricitate peste un 

isv milion de persoane, perturbând activitatea 
spitalelor și afectând rețeaua de transport.

M2
ei. a--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q Crează prăjituri de lux
!cte Paris (MF) - Cei mai cunoscuți patiseri 

parizieni se întrec în a lansa ediții limitate 
— de Crăciun ale unor dulciuri ce poartă 

semnătura unor creatori de modă cunoscuți 
sau au influențe din lumea modei.

Ultimul accesoriu la modă este desertul 
cu influențe haute couture. Patiseriile 
Lenotre au încredințat crearea „buturugii”, 
prăjitura tradițională de . Crăciun a 
francezilor, designerului Lolita Lempicka. 
îmbrăcată în frunze de iederă din pastă de 
migdale, buturuga semnată Lempicka a fost 
produsă în 1000 de exemplare.

Patiseria La Grande Epicerie de Paris 
propune o mini-poșetă ornată eu trufe de 
ciocolată, pantofi de ciocolată șl alte dul
ciuri cu aspect de accesorii. Cofetăria 
Laduree a apelat laț creatoarea Anna Sui, 
care a venit cu ideea unor prăjituri în 
formă de cizme umplute cu fursecuri verzi, 
negre și roșii.

Cadou inedit
Washington (MF) - Ori

ce poate reprezenta un 
cadou în Statele Unite, 
indiferent dacă este vor
ba de un nou nas pe care 
părinții i-1 oferă fiicei lor 
prin intermediul unei 

, operații estetice, de o 
operație de mărire a sâ
nilor sau de una de re
facere a himenului.

„Se întâmplă din ce în 
ce mai des ca bărbații să 
pună sub bradul de Cră
ciun un plic care conține 
un bon pentru o întâl
nire cu ttn specialist în 
chirurgie estetică și care 

1 să implice un simplu con
sult sau o operație estet
ică”, declară Peter Fo- 

' dor, specialist în chirur
gie plastică din Los An
geles. „Reconstrucțiile de 

; himen sau de vagin sunt 
extrem de solicitate drept 
cadou”, a declarat pro
prietara unui centru de 
îngrijire și înfrumuse
țare din apropiere de 
New York. în 2004, ame
ricanii au cheltuit 12 
miliarde de dolari pen
tru chirurgie estetică.

însoțitori Cățeii țin companie Crăciu- 
niței care zâmbește dienților într-un cen
tru comercial din Hamburg. (Foto: epa)

Surferi salvați din valuri
Los Angeles (MF) - Valuri de până la 

șase metri Jnâlțăne s-au produs, miercuri, 
în regiunea de coastă din sudul Californiei, 
provocând pagube și inundații minore, în 
timp ce sute de surferi aflați în pericol au 
avut nevoie de ajutor pentru a fi salvați, 
au anunțat serviciile de intervenție,

Provocate de o furtună din Oceanul 
Pacific, valurile au măturat mai multe con
strucții din cartierul Venice (Los Angeles).

Numeroși surferi, încurajați de o zi în
sorită, au profitat de ocazie pentru a ieși 
pe mare. Rezultatul a fost că echipele de sal
vare au trebuit să intervină, salvând circa 
o sută de persoane în regiunea San Diego.

C OT Y
David Beckham: Instinct, lansat 
în noiembrie 2005, se preconizează 
că va aduce în primul an vânzări 
de 250 mii. dolari

Dulcele parfum al succesului
Nimic nu vinde mai bine un parfum decât girul dat de numele unei celebrități, 
in ultimii ani, marii “jucători" din industria cosmetică - apreciata la peste 

200 miliarde de dolari - s-au grăbit să recruteze vedete care să crească vânzările.

Greta; Jurnal bihorean, foto: Associated Press, sursa: Graphic News

PARLUX
Paris Hilton: Paleta de 
parfumuri și obiecte de lux 
purtând marca ei au adus
11 mii, dolari în

Fantome în castelul lui Hamlet

Gorillaz (Foto: EPA)

Discurs de 
Crăciun 
Loncfra (MF) - Trupa 
Gorillaz îi va face 
concurență reginei 
Angliei, pe 25 de
cembrie, propunând 
britanicilor o versiune 
alternativă a tradițio
nalului discurs de 
Crăaun. Așezat pe 
un tron și dotat cu o . 
coroană, Murdoc, 
basistul grupului, va 
trece în revistă cele 
mai bune și cele mai 
proaste momente ale 
anului 2005. „Nu 
avem decât vești 
bune. La capitolul 
veștilor rele putem 
menționa muzica lui 
James Blunt - vrea 
dneva un calmant? - 
muzica celor de la 
Westlife și filmele din 
seria Harry Potter", va 
declara Murdoc.

■ Un specialist în para
normal le-a alungat din 
castelul Kronborg din 
Helsinger, Danemarca.

Copenhaga (MF) - Chelne- 
rițele de la un restaurant si
tuat în castelul Kronborg (cu
noscut drept castelul lui Ham
let) pot respira ușurate, după 
ce un specialist în paranor
mal a alungat cea mai mare 
parte dintre fantomele care 
bântuie locul încă din vară. 
„De când a fost deschis, în lu
na iunie, lucruri bizare se 
întâmplau seara, după ce ter
minam treaba: lumânări care 
se aprindeau singure, uși care 
se închideau fără motiv, me

Urme de acum 20.000 de ani
■ Amprentele au fost 
descoperite în Australia, 
în regiunea lacurilor Wil- 
landra.

Sydney (MF) ■ Câteva sute 
de amprente de adulți și 
copii, datând de acum 20.000 
de ani, au fost descoperite în 
Australia, susțin cercetătorii 
de la Universitatea din Bond, 
citați de AFP.

Cele 450 de amprente, cele 
mai vechi descoperite până 
acum în Australia, sunt re
marcabil conservate și oferă 
indicii despre viața locuito
rilor acestui continent în tim
pul ultimei ere glaciare.

Amprentele au fost găsite 
în regiunea lacurilor WiHan-

Papa cu „camaui’o® (Foto: epa)

"P Diddy" Combs: Variantă 
super-concentrată a parfumului 
Unforgivable, ediție limitată de 
1 500 de sticluțe, costând 
300 dolari. Versiune de 55 dolari, 

vânzare în februarie 2006

Ardeii 
Parfumul ei, Curious. ’ 

dolari în primele patru 
luni, după lansarea din 
toamna anului 2004

șele erau așezate în altă or
dine, sticle de vin cădeau de 
pe etajere”, a declarat Dorte 
Andersen, una dintre chel- 
nerițe. Parapsihologul Brigitte 
Graae a fost chemată în aju
tor pentru a alunga spiritele 
rele. „Doamna Graae se află 
aici din vară și a reușit până 
acum să ne scape de cea mai 
mare parte dintre fantome, 
dar au mai rămas câteva, simt 
acest lucru”, a mai spus Dorte.

„Este oribil să simți că 
există o ființă misterioasă ca
ră1 te urmărește. Eu văd o um
bră gri în spatele meu în timp 
ce mă dezbrac pentru a-mi 
pune uniforma. Mă urmărește 
peste tot pe unde merg”, a 
mai declarat chelnerița.

Amprentă imprimată în argilă (Foto: EPA)

dra, rezervație înscrisă în pa
trimoniul mondial al uma
nității, în statul australian

Papa cu bonetă roșie
Vatican (MF) - Papa Bene

dict al XVI-lea a înfruntat, 
miercuri, frigul din Piața Sf. 
Petru, pentru ultima sa audi
ență generală înainte de Cră
ciun, purtând boneta prefe
rată a Papei loan al XXII-lea.

Boneta din catifea roșie cu 
bordură din blană albă, cu
noscută sub numele de „ca- 
mauro”, reprezentată în mai 
multe tablouri datând din 
perioada Renașterii, nu a mai 
fost purtată din 1*963, de la

Amy
Născută în zodia 
Capricorn, îi plac 
muzica, 
clubbingul și 
modellingul.

Cfcalaxy

New South Wales. „Descope 
rirea redă viață acelor oa 
meni cum nici o altă desco 

moartea „bunului paBăJean”, 
care a scos-o la rândul său 
dintr-un con de umbră.

Papa Benedict al XVI-lea a 
mai purtat, pentru a se pro
teja de frig, o pelerină roșu- 
deschis pe care a păsțyat-o pe 
tot parcursul întâlnirii cu 
credincioșii. îmbrăcămintea 
Papei a atras atenția presei, 
după ce acesta a fost fotografl- 
at purtând creații ale unor case 
de modă celebre precum Bra- 
da sau Gucci. 

perire arheologică n-ar pu
tea-o face”, declară profesorul 
Steve Webb.

Dovezile arată că unii din
tre cei care au lăsat ampren
tele erau la vânătoare iar alte 
urme indică familii care 
migrau împreună. Primele 
amprente au fost descoperite 
în 2003, în urma explorării 
zonei în cadrul unui program 
educativ de inițiere în arhe
ologie a ținerilor aborigeni.

Urmele, având o vechime 
cuprinsă între 19.000 și 20.000 
de ani, au fost conservate per
fect pentru că, susține echipa 
de cercetători, au rămas 
imprimate într-un tip de 
argilă care se întărește ase
menea cimentului odată ce se 
usucă.

Mwana este un ele
fant pasionat de pictură, 
care este asistat în mo
mentele de creație de că
tre Thomas Rolle de la 
grădina zoologică din Mag
deburg. (Foto: EPA)


