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Mediul „scutură" firmele
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Deva (I.J.) - intre marii a- mendați pentru nerespectarea directivelor de mediu se înscriu societățile comerciale

Cerul va fi mai mult noros. Precipitații 
sub formă de ploaie.
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Dosare penale instrumentate
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^Spălarea banilor
ujîhspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a anunțai 

ffcâ activitățile desfășurate pe linia prevenirii și combaterii 
l'spălării banilor s-au concretizat. în primele 11 luni ale 

lanului 2005, in instrumentarea a 550 de dosare penale.
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Azi, Supliment TV!

Dezlegați enigma SumAuW^Deva - Ziarul nostru continuă prezentarea jocului Sudoku, noua nebunie care a cuprins planeta. Regulile jocului sunt foarte simple și nu necesită calcule matematice. în numă- de astăzi al CL găsiți, în pagina 5, un nou Sudoku și rezolvarea grilei de ieri.

Persoane cercetate

Grupuri infracționale cercetate 
B
| 10
Milioane euro prejudiciu

■ Garda de Mediu Hu
nedoara a aplicat fir
melor amenzi de peste 
14 miliarde de lei.

Skyrom, Ecosid și Medarom, cu câte 225 milioane de lei fiecare. Nici primăriile din județ nu au scăpat de amenzi, susține Cristian Moldovan, comi- sar-șef, Garda de Mediu Hunedoara. „în acest an am amendat 30 de primarii, campioană la acumulări de amenzi este cea din comuna Rîu de Mori, <

Numai luna trecută a primit o amendă de 150 de milioane de lei pentru că a tăiat masiv sălcii de pe malul apei. La o viitură era posibil să se formeze un dig natural care ar fi distrus cca 30 de case. Motivul tăierii a fost unul chiar, absurd: iui proprietar de pe marginea apei nu avea soare în curte”,

precizează Moldovan. Din august, de când a preluat „frâ- iele” Gărzii, comisarul Moldovan spune că, lunar, a aplicat amenzi de 2,5 miliarde de lei, adică peste 70% din valoarea amenzilor din 2005. Au mai fost amendate RAAVJ Petroșani, Prlmârfil’e''ftuăădoara, Simeria și Deva.

Glume proaste la“ * pentru ambulanță, 214 la poliție, 53 la pompieri și 2494 cazuri de informare despre serviciul 112”, precizează Marius Olteanu, Sectorul relații publice al Serviciului de Telecomunicații Speciale București.Operatoarele afirmă că au fost pur și simplu terorizate de multitudinea apelurilor injurioase, de glumele proaste

■ Doar 9% din apelu
rile de urgență la 112, 
în județ, au fost cazuri 
justificate.

Deva (I.J.) - Din cele 35.699 de apeluri de urgență la 112 din luna decembrie în județul Hunedoara, doar 3.196 au fost solicitări reale. „Din acestea, 435 au fost solicităriGfâfica: Cuvântul ifoei. sursa: IGPR

și de cazuri care nu aveau nici o legătură cu apelul de urgență 112.„Pentru că avem posibilitatea să vedem numărul de pe care suntem sunați, solicitantul fals poate fi amendat. Din păcate, aproape toate apelurile au venit de pe telefoane mobile cu cartelă și de la telefoane publice”, mai spune Marius Olteanu, /p.3

Finanțare
Deva (C.P.) - Finanțarea pentru lucrările la coridorul IV de transport pan-european va fi asigurată în 2006. „Anul viitor, vom identifica resurse financiare pentru tronsonul Timișoara-Arad și a segmentului Deva - Orăș- tie”, a declarat ministrul Gheorghe Dobre.



- vineri, 30 decembrie 2005 * • UBIB PANORAMIC 12

fi 
u 
K
2
c 
a 
fi
T

I

p 
k 
a 
fi
U

a 

d

J

auuni• Incendiu. Șapte persoane au murit și cel puțin 12 au suferit arsuri într-un incendiu ce a izbucnit joi dimineața la un spital de psihiatrie din Rusia. Incendiul a izbucnit la ora locală 04.00, în clădirea spitalului de boli nervoase din satul Dmitrovski Pogost, aflat la 150 de kilometri de Moscova. Un număr de 53 de pacienți și doi angajați se aflau în acel moment în spital.■• Cutremure. Două cutremure cu magnitudinea de 4,4 și respectiv 4,5 grade pe scara Richter s- au produs, ieri dimineață, în centrul și sudul Portugaliei, fără să se înregistreze victime sau pagube materiale. Primul seism a fost localizat la nouă kilometri de orașul Mura. Cutremurul a fost resimțit cu o intensitate deosebită în regiunea Lisabona.
VizităChișinău (MF) - Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, va efectua, astăzi, o vizită de o zi la Kiev, unde are programate întâlniri cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenkb, cu pre- 
de securitate ucrainene, Anatoli Kinah. Guvernul de la Chișinău i-a desemnat, în ședința,de miercuri, 28 decembrie, pe membrii delegației moldovene conduse de Vasile Tarlev, din, care mai face parte ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, cel al Industriei și Infrastructurii, Vladimi Antosi, și directorul Corpului de Grăniceri, Igor Colenov. Pe agenda vizitei sunt programate, printre altele, discuții referi-
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toaretesecurizarea fpon- ai 

la problemele legate de 
aprovizionarea cu agenți 
energetici, inclusiv cu 
gaze, a celor două țări.

J restari
Rabat (MF) - Trei 
marocani au fost 
arestați și deferiți 
Parchetului din 
Rabat, miercuri, 
împreună cu alți 18 
presupuși membri ai 
unei celule suspec
tate că organiza 
atacuri împotriva .. 
unciriținfe americane 
și evreiești din Ma
roc. Tribunalul antite- 
rorism din Rabat 
prezentase anterior 
judecătorului de 
instrucție 18 persoa
ne, printre care doi 
belgiehi de origine 
marocană, arestați îh 
luna octombrie în 
cadrul unei opera
țiuni de anihilare a 
unei rețele teroriste. 
Rețeaua intenționa 
să creeze legături cu 
Grupul Salafist pen
tru Predică și Luptă, 
care acționează în 
sudul sahanan al 
Algeriei. MtercaH,af* 
W maroc2nl.au fa

jfflfecăBX care a 
anexat dosarele lor 
celorlalte 18.

•Cairo, pen-a discu- £ ta despreadoptarea unor noi 1 reguli de vot ta cadrul respectivului organism internațional.

Bombardamente în Gaza
■ Israelul a început 
bombardarea nordului 
Fâșiei Gaza, decretat ca 
„no man's land".

Ierusalim (MF) - Aviația și artileria israeliană au bombardat, în noaptea de miercuri spre joi, sectorul nordic al Fâșiei Gaza, unde Israelul a decretat „no man's land”, a informat un; purtător de cuvânt al armatei, „Aparatele, noastre au ațagatjjj nordul K- f,. Fâșiei Gazat sașe tomiin 4e, • !, acces cătr» locații de unde se

informat purtătorul de cuvânt.Potrivit unei surse militare, aceste operațiuni preventive, cu numele de cod „Ger albastru”, vor continua ațgt timp cât va fi nevoie pen- trs a împiedica tirurile cu

rachete Qassam. „Nu este vorba despre bombardamente fără discernământ, căci vizează o zonă locuită doar de câteva zeci de persoane, care au fost avertizate asupra riscurilor pe care și le asumă prin intermediul fluturașilor

pot lansa rachete Qassam asupra Israelului, iar artileria noastră a lansat 30 de obuze în acest sector”, a Trupe din armata israeliană (Foto: EPA)

aruncați de elicoptere israe- liene”, au declarat sursele. Fluturașii, redactați în arabă, erau însoțiți de o hartă detaliată a limitelor „zonei Q securitate”.Unii dintre fluturași au fost duși de vânt până la Sderot, oraș israelian din apropieWa deșertului Negev, care este adesea ținta rachetelor Qassam, au informat martori oculari. „Zona de securitate” cuprinde în special miTfifle fostelor colonii israeliene Du- gît, Ale Sinai și Nitzânit, distruse de armata israeliană înainte de retragerea !9djn Fâșia Gaza, încheiată laid.2 septembrie, după 38 de ani de ocupație.

Urme ale dezastrului din Yemen (Foto: era;

UE nu intervine in criza
■ Uniunea Europeană 
se abține să intervină în 
"criza gazului" apărută 
între Rusia și Ucraina.

Moscova (MF) - UE nu dorește deocamdată să se amestece ta criza gazului natural intervenită între cele două țări, a declarat, ieri, șeful misiunii UE în Rusia, Marc Franco. „Deocamdată, UE nu intenționează să intervină în această dispută, această discuție despre livrările și tranzitul gazului natural dintre cele două țări aș spune mai degrabă că este o

dispută între două companii”, a explicat Franco. „Această dispută trebuie rezolvată ținându-se cont de principiile economiei de piață referitoare la tranzitul gazului natural”, a adăugat el.
Decizie corectăReferindu-se la decizia Bruxelles-ului de a acorda Ucrainei statutul de economie de piață, Franco a calificat-o drept „corectă” și „bine gândită”, apreciind însă că „în fiecare țară pot fi găsite elemente care nu corespund statutului de economie de piață”. Ministrul pentru

Energie al Ucrainei, Ivan Placikov, s-a deplasat miercuri la Moscova, în încercarea de a găsi un compromis de ultim moment pentru a evita ca societatea rusă Gazprom să suspende livrările de gaz natural către Ucraina, începând cu 1 ianuarie 2006. Kievul intenționează ca, în cazul unui eșec, să apeleze la SUA pentru a interveni în acest dosar. Occidentul este indirect vizat de acest conflict, pentru că Ucraina ar putea fi tentată să preia o parte a gazului rus care tranzitează teritoriul său către statele occidentale.

I'HJ

Fără alegeri 
în IrakWashington (MF) - Casa Albă a respins ideea reorganizării recentelor alegeri legislative din Irak, declarând că acestea au fost „corecte”. Mii de. sunniți irakieni, îngrijorați de victoria anunțat^ a șiiților, au manifestat zilele acestea pentru a protesta față de fraudele care, în opinia lor, au marcat alegerile legislative de la 15 decembrie. Ei au cerut organizarea unui nou scrutin.

Armata nu cooperează
Alunecare de teren

Sanaa (MF) - Cel puțin 30 de persoane și- 
au pierdut viața în urma unei alunecări de 
teren care s-a produs, în noaptea de mier
curi spre joi, tatr-un sat din apropierea ca
pitalei yemenite Sanaa, a anunțat, ri, o 
sursă din Ministerul de Interne. Alunecarea 
de teren a c.ftctnt satul al-Dhafeer, aflat la 
40 de kilometri vest de capitală, șt a dis
trus ÎS locuințe, potrivit acestei surse. Un 
număr de 30 de cadavre a fost descoperit 
deocamdată printre ruine, dar numărul vic
timelor ar putea fî mai mare. Cauzele 
alunecării de teren nu se cunosc, în regiune 
nefiind semnalate cutremure sau ploi pu- 
temi».

Belgrad (MF) - Armata Ser- biei-Muntenegru nu și-a îndeplinit toate obligațiile față de Tribunalul Penal Internațional în ceea ce privește cooperarea în vederea arestării lui Ratko Mlădiei și a altor persoane inculpate pentru crime de război, a declarat, miercuri, ministrul Apărării, Zoran Stankovici.„în ultima perioadă, armata a desfășurat activități care nu au fost ta acord cu cerințele Consiliului Suprem al Apărării și cu cele ale TPI”, a subliniat el. Ministrul nu a răspuns direct acuzațiilor potrivit cărora Mlădiei ar fi

protejat de armată. El a spus că următoarea reuniune a Consiliului Suprem al Apărării va fi în întregime consacrată cooperării cu TPI și stabilirii responsabilității armatei pentru greșelile făcute până în prezent.Belgradul este supus unor presiuni internaționale pentru a-și îndeplini obligațiile față de TPI, condiție pentru integrarea Serbiei în instituțiile euroatlantice. Dintre cele 161 de persoane inculpate de TPI de la crearea sa, ta 1993, șase nu au fost încă găsite, fiind vorba despre sârbi sau sârbi din Bosnia.
rănite, ieri, tatr-un atentat sinucigaș comis de doi * kamikaze palestinieni la un baraj militar israelian din / Cisiordania» Cinci palestinieni și trei israelieni au fost | răniți ta atentat. (Foto: epaj
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Astăzi se împlinesc 58 de ani de când, la 30 decembrie 1947, înlăturarea monarhiei din România a creat condițiile pentru preluarea întregii puteri politice de către comuniști. Cu doi ani înainte, pe 6 martie 1945, Moscova impusese primul guvern comunist în țara noastră, condus de Petru Groza.
(Foto: Traian Mânu)

î

• Creștere. Capitalul social subscris la firmele cu participare străină s-a majorat în primele 11 luni ale anului cu peste 43% față de perioada similară a anului trecut. Valoarea totală a capitalului este de aproximativ două miliarde de euro, după cum reiese din datele Oficiului Național al Registrului Comerțului. (C.P.)
• Control. Inspectorii OPC Hunedoara au verificat, în pragul sărbătorilor de iarnă, 22 de agenți economici care prestează servicii de igienă personală. Pentru abateri de la legislație au fost amendați contravențional 10 agenți cu 2700 ron și cu închiderea temporară a saloanelor pentru șase luni pentru eliminarea deficiențelor. (IJ.)
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Ridicarea embargoului „aviar"
Revelion 2006, în județ

Petroșani (S.B.) - La Petroșani, în fața Primăriei, sâmbătă, de la ora 22.00, se va derula petrecerea ce marchează trecerea în anul 2006: Revelionul. Spectacolul din această noapte este susținut de invitați, dintre care îi amintim pe Emanuel, Verso, Mioritic și UNI-K. Nu vor lipsi șampania, artificiile și edilii. Locuitorii municipiului Vulcan vor putea petrece și eiîn aer liber, de la ora 22.00, pe b-dul Mihai Viteazul. Pentru ei vor susține recitaluri formațiile UNI-K, trupa etno Mioritic și solista de muzică populară Ileana Berchi.
Carol Schreter

(Foto: CL)

Harry Potter și Pocalul de Foc
Deva (S.B.) - „Harry Potter - 4” sau „Harry Potter și Pocalul de Foc” rulează la Cinematograful „Patria” din Deva, în perioada 30 decembrie - 5 ianuarie. Despre acest film s- a spus deja că este cel mai reușit de până acum din serie. Așa se spusese și despre precedentul - dovadă că este o serie în progres, de la un film la altul „Harry” fiind mai f bun. Pelicula a fost lansată în România la începutul lui decembrie, la o săptămână după ce a fost lansat în română și volumul 6 al cărții semnate de Rowling. Primele două pelicule cu Potter au fost semnate de Chris Columbus, a treia de Alfonso Cuaron - acum a fost ales Mike Newell („4 nunți și o înmor- mântare”). Feeria deci continuă, copiii au* crescut, Harry se va îndrăgosti de o asiatică, V Ron de Hermione. Harry se va afla față în față cu moartea, adică lordul malefic Cap de Mort (jucat de Ralph Fiennes).

■ UE decide în ianua
rie dacă menține inter
dicția la importurile 
avicole din România.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Comisia Europeană urmează să decidă, cel mai probabil în luna ianuarie, limitarea importurilor de carne și preparate din carne de pasăre din România doar la 16 județe, după suspendarea totală a acestora la mijlocul lunii octombrie, în urma apariției primelor cazuri de gripă aviară. „Am solicitat deja UE să permită exporturile de carne din regiunile în care virusul gripei aviare nu a fost semnalat”, a declarat președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ion Agafiței.
Situația în județîntre cele 16 județe pentru care UE ar urma să anuleze restricțiile actuale la impor

Programul băncilor
Deva (C.P.) - Băncile nu vor avea program de lucru cu clienții în zilele de 1 și 2 ianuarie, zilele acestea fiind declarate ca nebancare. în afară de aceste câteva zile, băncile vor lucra după programul obișnuit. Sucursalele băncilor amplasate în centre comerciale vor lucra conform programului centrelor respective.

Deținuți colindați de maramureșeni
■ Ansamblul folcloric 
„Florile Izei" a oferit un 
spectacol de colinde și 
cântece populare.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@informmedia.ro

Caricatură de liviu Stănilă

Bârcea Mare - Aproximativ 60 de deținuți și 30 de angajați ai penitenciarului Bârcea Mare au avut, ieri seară, parte de un spectacol folcloric susținut de ansamblul folcloric „Florile Izei”, al Poliției de Frontieră, din Sighetu Marmației. în perioada sărbătorilor, membrii ansamblului colindă prin țară și reușesc să descrețească frunțile celor care iau contact foarte
Apelurile ciudate, excluse
■ Din cauza apelurilor 
false, serviciul 112 
poate fi ocupat într-o 
situație reală.

Deva (I.J.) - între apelurile ciudate au apărut reclamații despre emisiuni de televiziune, reclamații despre împrumuturi bănești și de obiecte, stări de ebrietate și evacuări din locuințe.Pentru că la nivel național au existat cazuri de amenințări cu substanțe explo

(Foto: Traian Mânu)turile de carne de pasăre se numără și Hunedoara.„în județul nostru există un producător de carne de pasăre, însă abatorul de la Bălata nu este autorizat pentru export. Pentru moment, 

Ansamblul folcloric "Florile Izei"rar cu „lumea de afară”. Astfel, ieri seară, după ce i-au colindat pe deținuții din penitenciarul din Aiud, au ajuns la Bârcea Mare.„Colindăm în fiecare an, începând din 1990, prin penitenciare, case de bătrâni și de copii, și încercăm, pentru 
zive, iar cei mai mulți ama tori de glume proaste au fost tineri, aceștia trebuie să știe că, în cazul în care sunt prinși, riscă să stea după gratii între 1 și 3 ani.Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale îi sfătuiesc pe cetățeni să nu sune la 112 dacă: mașina rămâne în stradă fără benzină; pisica este imobilizată în copac; vecinul dă muzica prea tare; au migrene; au atins oglinda unei mașini parcate pe stradă.

- -
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din județ nu se efectuează exporturi de acest gen”, a precizat Aurel Perian, purtător de cuvânt DSVSA Hunedoara.România a exportat, în 2004, circa 4.000 de tone de came de pasăre și aproxima

(Foto: Mihaela Tămaș) câteva momente, să le descrețim frunțile oamenilor. De aici, vom pleca la București, unde am fost invitați să cântăm în noaptea dintre ani, la petrecerea organizată de primarul Videanu”, spune loan Herbil, membru al ansamblului. 

».«■

ZtlOu și Zaub a sărbătorit 10 ani de la într-un concert extraordinar la Palatul Național din Chișinău. Cu această ocazie, trupa a lansat albumul Best of ZSZ”, care conține zece hituri. (Foto- arhivă)

tiv 5.000 de tone de preparate din came de pasăre, potrivit Uniunii Crescătorilor de Păsări din România.Principalele destinații au fost Olanda, Marea Britanie și Germania.
ControaleDeva (C.P.) - în perioada ianuarie - noiembrie 2005, la nivelul județului s-au efectuat 3874 de inspecții financiar-fiscale. Dintre acestea, 154 s-au efectuat la solicitarea PNA, MAI, Gărzii Financiare, altor instituții ale statului. Rezultatele globale înregistrate se concretizează în atragerea la bugetul general consolidat a unor venituri suplimentare în sumă totală de 46789 mii RON, constând în diferențe de impozite, taxe, contribuții precum și accesorii aferente acestora.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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IBM - Thomas Etfiwn tace prima demonstrație public* 
a funcțtonârii becului electric.
1165 - S-a nâscut scriitorul Rudyard Hiding >C«rt«a jun

glei») (m. 1936),
1853 - SUA cumplrl de la Mexic 
120,000 kmp penau 10 milioane de 
i lari.
1*1) - Sun VabSen derlne primul 
președinte ai Chinei.

Rasputin (foto), wenturier, r!m« ta
istorie prin influenta ocult! pe care a emitlUt-o asupra 
familiei Imperiale ruse (n. 1872).
193* - Sistemul electronic de tel®rizlune este brevetat 
de V. K. Zworykin.
1944 - A mur» romancierul Romain Rolland, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literaturi pe anul 1915, autor al 
romanulul-fluviu «Jean Christophe» (n. 1866).

Prognoza meteo pentru astăzi:Cer mai mult noros. Precipitații sub formă de ploaie. Maxima va fi de 5°C, iar minima de -5°C.
Prognoza pentru două zile:

Sâmbătă. Cer parțial senin. Posibile precipitații sub formă de ninsoare. Maxima va fi de -3°C, iar minima de -5°C.
Duminică. Cer temporar noros. Vreme in curs de răcire. Temperatura maximă: 4°C. Minima va fi de circa 0°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________
Sfânta Muceniță Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. 
Leon arhimandritul (Harți)

Calendar Romano-Catollc
Sf.llaria m.

Calendar Greco-Catolic______________________
Sfânta Muceniță Anisia; Sf.Zotic Orfanotroful (Harți)

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi.

Gaz metan____________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă________ __ ____________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei.

Salată de caise și căpșuni
Ingrediente: 12 caise, 24 căpșuni, 1 pahar rom, 150 g frișcă
Mod de preparare: Caisele spălate și scurse bine de apă se curăță de coajă, se rup în două, se scot sâmburii și se așază pe o farfurie de sticlă. Căpșunile se spală repede, se scot codițele, se înțeapă în câteva locuri, se pun pentru 30 minute în rom după care se scot, se pudrează cu zahăr și se așază câte una pe fiecare jumătate de caisă, în locul sâmburelui. Cu un cornet se garnisește fiecare caisă cu frișcă. Se pun la rece și se servesc după aproximativ 30 de minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Te afli în plină manifestare, astfel încât orice reușită pare foarte ușor de obținut. Al putea reuși să te Integrezi Intr- un cerc ia care răvneal de mult.
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Soluția integrantei din numărul 
precedent: R - D -1 - S - DECEM
BRIE - VOȘTRI - P - TEZE - IZBI
- LIRIC - AT - FI - TN - OCA - 
OA - SAT - F - INCA - URA - A - 
ISPRĂVI - RE - UD - VAD - POD
- ZILE - FINAL - LO - A - TORID
- GATA

Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldâ 212225 
Dispecerat Electrica 929 
biapeceret gaz 227091' 
Irtf6rmațlf CFR 212725 
Urgențe 112

&
Pompieri
Jandarmerie
Poliție
O,.l

981
956
955 

214971
Deranjamente lift 235090 "
Direcția Sanitar-Veter. 221145

T»ur ...... ._ ,Ești nemulțumit de rezultatele activității tale, Iar acțiunile unora dintre colegii tăi te scot din sărite. Bârfele care îți tiung la urechi nu te afectează.’ .. .. .... -
GemeniAl Idei geniale în legătură cu petrecerea de Revelion pe care îți dorești să o fad. Trebuie să știi însă că graba strică deseori treaba.
Rac _____ ■ _ _ . . .. .S-ar putea să fii cam deprimat din cauza unor vești pe care le primești. Nu prea știi unde să petreci Revelionul, mal ales că nici nu prea ai soluții.
MitaDacă îți tei lua inima în dinți și vei fi mai curajos, poate vei fl în stare să profiți de o ocazie apărută pe neașteptate la serviciu. Relaxează-te!
FecloarlVel primi încurajări din familie în legătură cu o schimbare de care te cam îndoiești. Totuși, trebuie să dai dovadă de prudență dacă trebuie semnate acte.
BalanțăDe la o vreme ai permis unor persoane să îți dea ordine și acum începi să conștientizezi efectul pe care îl exercită această situație asupra ta.
ScorpionNu te grăbi în a trage concluzii legate de posibile câștiguri pe care le aștepți azi. în ziua aceasta este bine să demarezi activități productive.
Săgetător .Ai putea simți o notă de dezamăgire ca urmare a unor decizii care se iau în lipsa ta sau fără să fii consultat. Este foarte posibil ca azi să fii bine dispus.capricorn __ 2. . S ™ _ 3. _ _ 3’ 3 Ești poate mai hotărât ca pană acum sa îți asumi responsabilități sau să demarezi activități noi. Situația ta financiară lasă încă de dorit.
Vărsător , ■ ' ■ : . £Nehotărârile și. ezitările pe care le ai te pot costa bani și timp. Este posibil să pierzi șanse sau să ratezi ocazii datorită naivității. Fii atent!
Pești JDacă în trecut ai depus eforturi în scopul obținerii unor câștiguri, poți știi că această zi este poate una în care eforturile tale vor fi recompensate.

■■ 1

7D0 Jurnalul TVR. Sport. ‘ 
Meteo

735 Aventurile 
0 cățelușului 

Snobs
8D5 Isabel, In căutarea 
S Iubirii

8:55 Maeștrii 
gustărilor 

10D0 Circul Massimo 
11:00 Reflector (r) 
1130 Retrospectiva 

sportivă (r) 
1225 Euro-cflspecer 
1230 Garantat 

100%
1330 Desene animate: 

El Madeline
14D0 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping 
15D0 Parlamentul

Homar 
16D0 Exploratorii

S galactici 
17.-00 Fantoma lui Baibă- 
▼O Neagră

(comedie fantastică, 
SUA 1967)

19:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

2030 Jcoala vedetelor
Best of

21 DO Stele de... dnd stele 
22D0 Lost Naufragiații 
23D0 Jurnal TVR Sport

Meteo 
2330 Orașul zeilor (dramă,

ÎS Brazilia, 2002) Cu: 
Matheus Nachtergaele, 
Seu Jorge. Prin ochii 
naratorului Busca-Pe, 
tânăr negru sărac 
dotat cu un simț 
deosebit de a percepe 
fotografic realitatea, 
spectatorul plonjează 
în universul violent și 
fatal de periculos din < 
Rio de Janeiro.

2D0 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

325 Parteneri 
de weekend (r) 

3:55 Tezaur 
folcloric

445 Reflector 
5:15 Garantat 100% 
6D5 Destne secrete

7D0 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul cate aduce 
cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
13 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Gemenele cuceresc 
T j j orașul (comedie, SUA 

2001) 
12:00 Legenda războinicului 
w. (acțiune, SUA 1990) 
T13 Cu: Chuck Norris, 

William Sanderson, Ter
ry Kiser. Atunci când 
nu se zbânțuie prin 
pădure Logan, Austi n 
Justin și pnetenii lor îi 
fac o vizită lui Clovis, 
un meșteșugit povesti
tor.

14D0 Academia de Poliție 5 
raw

16D0 Tânăr și neliniștit Cu: 
H Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17D0 Idilă cu buduc (come- 
* Hdie, SUA 1999) 
19D0 Știrile PRO TV. Sport

20*30 Juwanna Mann 
(comedie, SUA, 2002) 
Cu: Miguel A. Nunez 
Jr., Vivica A. Fox. 
Jamal Jeffries (Miguel 
A. Nunez, Jr.) e starul 
echipei de baschet 
profesionist Charlotte 
Beat, până în momen
tul în care comporta
mentul său rebel îi 
aduce concedierea și 
nici o altă echipă nu 
vrea să-l accepte. 
Curând, e nevoit să-și 
vândă luxoasa locuință 
și ajunge să-i care 
sacoșele mătușii Ruby.

2230 Bune și nebune 
2330 Umbra lui Bones (hor-

«ror, SUA, 2001) 
1;,15 Juwanna 

*’Mann (comedie, SUA 
2002, r) 

3:00 Idilă cu buduc (come- 
gdie, SUA 1999, r)

£00 Legenda războinicului 
£3 (acțiune, SUA 1990, r)

630 In gura presei 
7D0 Observator Sport Cu: 

Sanda Nicola
8:00 Voință de fier (aven-

, ▼ Sturi, SUA 1994) Cu: ' 
Kevin Spacey, MacKen- î 
zie Astin, David Ogden 
Stiers. Viitorul lui Will 
Stoneman pare pro- ' 
mițător, dar moartea 

î tatălui său îi schimbă ' ’ 
cu totul cursul. Dintr-o 
dată, tânărul Will și ‘ 
mama sa se trezesc în • 

, plin dezastru financiar, j 
care printre altele ’
înseamnă și sfârșitul ;
speranțelor lui Will de < 
a merge la colegiu. i 

10:30 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca
13D0 Observator 

t 13:45 Revanșa starurilor (r) 
î 15:15 Vivere-A trăi cu pași- 

Sune
16D0 Observator 
16:45 Anastasia 
17:45 9595-Te învață ce să 

Iad
18:50 Sport 
19:00 Observator

i

2030 Cască odăi sau o-
OlKUlti (comedie, SUA 

2001) Cu: Orlando 
Jones, Eddie Griffin. 
Lui Daryl Chase (Orlan
do Jones), un tânăr 
investitor bancar, viața 
i-a rezervat un loc 
aparte. Are un post 
bun și o soție iubitoare 
și frumoasă. Dar totul 
se schimbă brusc într- ! 
o zi, când i se însce
nează un jaf pentru că 
avea legătură, fără să 
știe cu banii spăla# ai 
unui cartel mexican de 
droguri.

22:30 Antitanc (război, SUA 
H1988)

1-00 Dădaca
130 Concurs interactiv
230 Observator
330 Cască ochii sau o-

12 neutri (comedie, SUA 
2001, r)

5:15 Gomeda aram kx

07.-00 Maria Bonita (s) 08:25 
Euro-Dispecer 08:30 Aven
turile lui Shirley Holmes (r) 
09:00 Rebelii (s, r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:50

Regele junglei (animație, 
coprod., 2004) 14:30 Aven
turile lui Shirley Holmes (s) 
15.-00 îmnreuna în Europa

SD0 Jurnalul TVR 16:30 
Zestrea românilor (r) 17:00 
Moștenitoarea (s) 18D0 Jur
nalul Euronews 18:15 Zoom- 
2 1830 Auto Club 19:05 San- 
dokan, tigrul Malaeziei (s) 
2030 Albastrul Oceanului (s) 
2130 Jurnalul TVR 22:00 Jur
nalul Euronews 22:15 D'ale Iu' 
Mitică 23:15 Concert Britney 
Spears; Live in Miami 01:00 
Peripeții sub clar de lună 
(comedie romantică, SUA, 
1996) Cu: Danny Aiello, Anne 
Archer

07:30 Vacanță la Stâna de 
Vale 1130 Căminul de cinci 
stele (r) 13:00 Ochi negri (s, 
r) 14:00 Jurnalul de prânz 
1430 Jara Iu' Papură Vouă 
15:00 Black Adder (s) 16:30 
Super sport 17:30 Naționala 
de bere 18:30 Jurnalul de 
seară 19:45 Jara Iu' Papură 
Vouă 20:00 Minte bolnavă 
(f) 22:00 FBI - în prima linie 
(s) 23:00 Cronici paranormale 
(s) Cu: Dan Aykroyd, Matt 
Frewer, Colin Fox, Nancy 
Anne Sakovich, Barclay Hope, 
Joanne Vannicola, Soo Garay. 
00:00 Clubbing

07:00 Rondul de dimineață 
10:15 lestrim Tivi (s, r) 10:35 
ProMotor 11:00 Agentul 
Smart se întoarce (f, r) 13:00 
Pokemon (s) 13:45 Teleshop
ping 14.-00 Terapie intensivă 
(s, r) 1445 Terra 2 (s, r) 16:00 
Terra 2 (s) 17D0 Majestic (I) 
(f) 19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 SeaQuest (s) 22:00 
Trenul vieții (dramă, coprod., 
1999) 0030 lestrim Tivi 01 DO 
Trenul vieții

06:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 11:00 Să 
iubești din nou (s) 12:00 înger 
rebel (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Bandiții (s) 
17:20 Rețeta de Acasă 17:30 
Poveștiri adevărate - Emisiune 
cu povești reale despre viață 
18:25 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 
23:30 Poveștiri adevărate (r) 
0030 Lacrimi de iubire (s, r)

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

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

07:30 Pet Show 08:00 Sport 
cu Fiorentina 08D5 Teleshop
ping 08:40 Călătorii în lumi 
paralele (s) 09:40 Sunset 
Beach (s) 10:40 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 1230 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito 16:05 Dragoste și pu
tere (s) 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 Bev
erly Hills (comedie romantică, 
SUA 1995) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Săptămâna 
nebună 23:30 Ultima lovitură

11:00 Realitatea de la 11:00 
11:15 Deschide lumea 11:30 
Realitatea bursieră 12:00 
Realitatea de la 12:00 12:40 
No Comment 13.-00 Realitatea 
de la 13:00 13:15 Deschide 
lumea 14:55 Realitatea bur
sieră 15:25 Realitatea me
dicală - Simona Bălănescu 
1645 Filiere 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
realității 18:50 Realitatea zilei 
19:00 Realitatea de la 19:00 
19:15 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
Reaporterii realității 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:55 
Prima ediție 22:00 Zece fix 
23:00 Realitatea de la 23

07D0 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 Esentze (r) 12.-00 
Calendar ecumenic 12:10 Fan 
X. Videodipuri 1230 
Teleshopping 13:05 Lumea în 
10.000 de minute 14:00 
Teleshopping 14:35 Fabricat 
în Germania 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) 16.-00 Jur
nal de credință 17:00 Vis de 
vacanță 17:30 Pasul_Fortunei 
Știrile B1 TV 19:20 înapoi în 
Kansas (s) 20:00 Dumbrava 
minunată (fantastic, România, 
1980) 22:00 La hotarul din
tre viață și moarte (război, 
SUA 1998) 0130 Știri

07:00 Vânătorii de mituri 
08:00 Confruntări și fiare vechi 
09:00 Brainiac 10:00 Natura 
în stare brută. De la uragane 
la inundații, de la tornade la 
tsunami - vremea nu poate 
fi prevăzută și este imposibil 
de ținut în frâu. 11:00 Natu
ra dezlănțuită 12:00 Motoci
clete americane, Motocicleta 
David Mann 1 13D0 Vânătorii 
de mituri 14.00 Confruntări cu 
fiare vechi 15:00 Brainiac 
16:00 Curse și fiare vechi 
17:00 Curse 18:00 Alegeți cele 
mai bune programe din anul 
2005 00.-00 Dornici de docu
mentare 01 DO Anii rock'n'roll- 
ului
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■ De acest serviciu be

HUNEDOARA

Formacli .Enoraoform", non-stop, str. George Enescu, 
nt. 14. ®- 717659
Fortnado „Groon Line*, non-stop. Bd Republicii, nr, 
8.®-* 748199.
DEVA
Fermocl» .Bella Form", non stop, b-dul Dtcebal, bl. 5. 
®-» 231515.
Formoclo nr.l .Remedii’, non-stop, Piața Victoriei, tir. 
29. ®- 211616, 224488.

Farmacia .Tacoml - Hummltis II*. str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-» 211949.
ORĂȘTIE
Farmacia .Oraș*, sâmbătă, orele 8 - 20; duminică, 
orele 8-14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia .Plăți*, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia .Remedia", sâmbătă $1 duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ®-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20 ______________________  _________________
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-» 731509.

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

Oraral gbifMlor poțtala

neflciazâ cel cu frac
turi, copiii, padențll cu 
accidente vasculare.

iNA JURCONI____________________
In«.|urc<in<*lnf4nnm«dli.raDeva - Sistemul de asigurări de sănătate oferă o nouă soluție de Îngrijire a bolnavilor: la domiciliu. Aceasta pentru că sistemul de sănătate dorește să scurteze numărul de zile petrecute de bolnavi In spital. In acest sens, sumele alocate in ultimii ani pentru acest serviciu au crescut de cel puțin șase ori in ultimii doi ani. Pentru a beneficia de aceste servicii, este necesară aprobarea Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara.Medicul specialist din spital care Îngrijește bolnavul este cel care poate da recomandarea de îngrijire la

ă la domiciliu

Anumite categorii de persoane au nevoie de îngrijire acasădomiciliu și prescrie me- dicația și tratamentul corespunzător.
Îngrijire la domiciliu„Cu această recomandare se vine la Casă, care dă aprobarea”, susține Ovidiu Bîn- dea, purtător de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănă

tate Hunedoara. De aceste servicii poate beneficia orice persoană care este asigurată și a fost internată în spital, dar și copiii ori femeile care au născut. „Acest tip de îngrijire la domiciliu, în mod gratuit pentru asigurații noștri, este .disponibil încă din anul 2003. Scopul acestei măsuri 

(Foto: arhiva)este de a reduce numărul zilelor de spitalizare, iar paciențli care au nevoie doar de o injecție sau perfuzie să nu mai stea în spital, unde costurile sunt foarte ridicate, ci să fie îngrijiți acasă. Potrivit legii, se acoperă 56 de zile de îngrijiri pe an”, completează Ovidiu Bîndea.
31 decembrie - program normal de lucru
1, 2 Ianuarie - închis

agențiilor CFR
31 decembrie - vor fl deschise agențiile care în mod nor- 
mal au program de lucru sâmbăta______________________
2 Ianuarie - agențiile vor fi deschise între orele 9-14 
Notă: In zilele de 31 decembrie și 1, 2 ianuarie 2006, o 

serie de trenuri intercity, rapide, accelerate și personale 
nu vor circula.

i

în județ
DN 7 Gurasada - Burjuc - Zam
DN 7 Orăștie

CURS VALUTAR RNR - 30.12.2006
1 euro 3,6908 lei
1 dolar 3,1160 lei
1 gr. aur 51,7706 lei

Trusa de urgență de acasă
■ Medicamentele care 
înlesnesc digestia nu 
trebuie sâ lipsească din 
casă.

Ina Jurcone___________________
lna.jurconctlnformmedla.roDeva - Un stomac sensibil poate fi ușor dat peste cap cu o masă copioasă de revelion. Pentru a evita o seară ratată, alcătuiți-vă o mică trusă „de urgență”.Medicii recomandă pentru aceste situații preparatele cu enzime pancreatice, care facilitează digestia, iar în plus medicamente cu săruri biliare. Rolul acestora este de a stimula descărcarea vezicii

biliare. Cărbunele medicinal și smecta pot fi folositoare, fiindcă absorb gazele și ajută la înlăturarea toxinelor.
Regim pentru digestiePrintre cele mai frecvente afecțiuni digestive, susțin medicii de familie, se numără diareea și constipația. „Majoritatea diareilor se pot trata doar cu regim alimentar, dar acesta trebuie respectat cu strictețe", spune dr. Sonia Stanciu, medic de familie la un cabinet particular. Ea recomandă ceaiul de mentă, supa de morcov, apa în care s-a fiert orezul, pâinea prăjită și brânza de vaci, orezul fiert. Lichidele este bine să fie îndulcite doar cu glucozâ.

Maaicamente Btomac

Triferment - 81.000 lei
Dlgestal - 75.000 lei
Zimogen Forte - 54.000 lei 1

Rediqest - 51.000 lei I

Anghirol - 40.000 lei
Colebil - 50.000 lei I
Cârbune medicinal - 53.000 lei I
Smecta - 10.000 lei (un pliculeț) 1
Ceai de mentă 1

- 15.000-20.000 lei cutia E
.............   JPentru constipație, dieta trebuie să fie bogată în fibre și în lichide. Alimentele care conțin o cantitate mare de fibre sunt legumele și fructele, dar și pâinea neagră sau tărâțele. Dintre lichide, foarte eficiente sunt ceaiurile din plante.

Carii dentareDeva (I.J.) - Cercetătorii portughezi au creat un vaccin, testat pe animale, care împiedică formarea cariilor. Pentru oameni, vaccinul este în fază experimentală. Ei susțin că reușita experimentului deschide calea către producerea unui vaccin analog pentru oameni. Caria dentară e afecțiunea cea mai răspândită din lume. Ea se produce din cauza acizilor secretați de bacteriile prezente în cavitatea bucală. După șoareci, care prezintă aceleași tipuri de carii ca oamenii, vaccinul se va testa pe maimuțe.
Dezlegați enigma Sudoku!Notă: Completați grila în așa fel încât fiecare rând orizontal și fiecare coloană verticală, precum și fiecare bloc de 3 x 3 luat separat să conțină cifrele de la 1 la 9.

Accidentele oculare se 
tratează la spital

6 1 5 4
2 6 8

1 9 2 7
6 5 9 2

2 3 5
5 1 2 4 6

4 5 2
7 8 2 3
3 5 8 2 9

■ Medicii îi sfătuiesc 
pe accidentați să se 
spele cu apă și apoi să 
meargă la doctor.

Deva (I.J.) - Accidentele provocate de folosirea petardelor, artificiilor și rachetelor pot afecta grav ochii și duc uneori chiar la pierderea vederii, avertizează medicii oftalmologi. Astfel de evenimente au loc frecvent în preajma Revelionului, motiv pentru care, în repetate rânduri, medicii au cerut autorităților să interzică vânzarea acestor dispozitive. în cele mai multe țări din UE, persoanele fizice
Rezolvarea grilei publicate ieri
7 2 4 1 6 9 8 3 5
5 8 9 3 4 7 1 2 6
1 3 6 8 5 2 7 4 9
8 6 2 4 1 5 3 9 7
4 7 3 9 8 6 5 1 2
9 5 1 2 7 3 6 8 4
3 1 7 5 9 4 2 6 8
2 9 5 6 3 8 4 7 1
6 4 8 7 2 1 9 5 3

Creșterea copiluluiHunedoara (I.J.) - Mamele care au în creștere copilul în vârstă de până la doi ani, respectiv până la trei ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să se prezinte la Direcția de Asistență Socială din subordinea CL Hunedoara în vederea ridicării și completării formularelor necesare acordării indemnizației.Hotărârea apare ca urmare a adresei 44.183/23.12.2005 a Primăriei Municipiului Hunedoara, pentru persoanele aflate în plata indemnizației pentru creșterea copilului acordată în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, indemnizație plătită numai de către 

nu au voie să folosească astfel de materiale explozive, focurile de artificii fiind organizate numai de către firmele specializate.
Băieții» mai tentațiBăieții sunt cei care au provocat cele mai multe cazuri rezolvate în spitale. în situația în care au loc astfel de evenimente, medicii îi sfătuiesc pe cei afectați să nu încerce să se trateze singuri acasă cu medicamente sau picături cumpărate de la farmacie, fără recomandarea specialistului și mai ales să nu apeleze la leacurile băbești, cum ar fi laptele de mamă, 
angajatori. Cererea va fi însoțită de următoarele acte: copie după certificatul de naștere al copilului și, după caz, livretul de familie; copie după actul de indentitate al solicitantului și dovada eliberată de angajator, plătitor al acestui drept până la 1 ianuarie 2006, în care să fie menționată data la care s-a deschis dreptul. „Toate aceste acte vor fi depuse de către beneficiari la sediul DMSSF Hunedoara - Deva, până la 15 ianuarie 2006 pentru a intra în plată în cursul lunii februarie 2006”, informează Nicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara.

Control la medicul oftalmolog (Foto: arhiva)ceaiul de mușețel sau sucul de viță de vie. „Cel în cauză trebuie să se spele abundent cu apă, fără să apese sau să frece ochiul. Apoi trebuie să se adreseze unei secții de urgențe oftalmologice cât mai repede”, recomandă dr. Remus Ange- lescu, șeful secției Oftalmologie a Spitalului Județean Deva. Dacă ochii sunt afectați doar superficial, la nivelul pleoapelor, se vindecă în câte

Un comprimat de vitamina D luat zilnic poate reduce substanțial riscul de apariție a cancerului. Acesta este rezultatul unor cercetări medicale efectuate de specialiștii americani. (Foto: epa)
.2________ -... •...... .. - - 1

va zile cu tratament pe bază de picături și unguente, luate la indicația medicului. Riscurile pot apărea doar dacă în ochi pătrund diferite componente ale dispozitivelor explozive. în aceste cazuri, ochii sunt de un roșu intens, lăcrimează, iar vederea este în ceață. Se poate ajunge până la scoaterea ochiului afectat și implantarea unei proteze oculare.

lna.jurconctlnformmedla.ro
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La începutul anului 2005 au devenit clare efectele 
devastatoare ale valului seismic - tsunami - care a 
parcurs mii de kilometri în Oceanul Indian, 
provocând moartea a peste 200.000 de persoane, 
din Indonezia și Maldive și până în Sri Lanka și 
Somalia.

Pe 2 aprilie 2005, Biserica Catolică a suferit o pierdere grea: moartea Papei loan Paul al ll-lea. 
Carol Wojtyla (numele său de botez) a murit la Roma la vârsta de 84 de ani. Zeci de mii de pele
rini au venit să aducă un ultim omagiu Suveranului Pontif la Bazilica Sf Petru. Două sute de lideri 
din întreaga lume au participat la funeraliile care au fost transmise în direct pe ecrane uriașe din 
mai multe orașe ale lumii.

Patru atentatori sinucigași au 
atacat centrul Londrei pe 7 
iulie, omorând 52 de persoane 
și rănind 700. Atacurile coor
donate au lovit sistemul public 
de transport în timpul dimineții 
la o oră de circulație maximă. 
La ora locală 08.50 au explo
dat trei bombe în trei trenuri 
ale metroului londonez. între 
victimele atentatelor de la 
metrou s-a aflat și românca 
Mihaela Otto. Ultima explozie 
a avut loc la suprafață, apro
ximativ o oră mai târziu, și a 
distrus un autobuz cu etaj aflat 
în Piața Tavistock, aproape de 
stația de metrou King's Cross, 
unde s-au despărțit cei patru 
atentatori. Unul dintre pasa
gerii care au supraviețuit aten
tatului din autobuzul 30 este 
Carmen Macovei, de origine 
română.

Milioane de păsări au murit, sau au fost omorâte, in urma apariției 
unor focare de gripă aviară în mai bine de zece țări. Virusul letal 
H5N1 a fost depistat în 2003, în Asia, iar după jumătatea anului 
2005 a ajuns și în Europa de Est. Până spre sfârșitul anului 2005, 
circa 70 de oameni muriseră din cauza gripei păsărilor. Printre țările 
afectate de gripa aviară în 2005 se numără și România unde primul 
focar a apărut, în luna septembrie, la Ceamurlia de Jos, în județul 
Tulcea.

Susținătorii votului "Nu" își sărbătoresc victoria în Piața Bastiliei 
din Paris. Alegătorii au respins constituția Uniunii Europene în 
referendumul organizat pe 29 mai. Aproape 55% din alegători 
au votat "Nu", față de numai 45% care au spus "Da" proiec
tului de constituție. Pe 1 iunie 2005 și alegătorii olandezi au 
respins proiectul constituției UE cu 61,6% din voturi.
Referendumul constituțional a fost primul organizat vreodată 
în Olanda.

Pe 12 septembrie trupele israeliene s-au retras din 
Fâșia Gaza după mai bine de 38 de ani de ocupație. 
Conform planului de retragere, Israelul a evacuat 
aproximativ 9.000 de coloniști israelieni din Fâșia 
Gaza și din patru așezări din Cisiordania.

Pe 28 august mii de americani din 
localitățile de pe coastă au fugit din 
calea uraganului Katrina care prindea 
tot mai multă forță în Golful Mexic. 
Unul dintre orașele evacuate a fost 
și New Orleans. Uraganul Katrina a 
lăsat în urma sa un dezastru inima
ginabil: digurile orașului au cedat și 
80% din New Orleans a fost inun
dat.

Din uriașele postere electorale din Germania 
privesc spre trecători fostul cancelar social
democrat, Gerhardt Schroder, și nou-alesul 
cancelar creștin-democrat, doamna Angela 
Merkel. Angela Merkel a devenit prima femeie 
cancelar din istoria Germaniei, în ciuda unei 
victorii la limită în alegerile anticipate din 18 
septembrie. Partidul doamnei Merkel a obținut 
35,2% din voturi, câștigând doar cu trei locuri 
mai mult decât cel al fostului cancelar Ger
hardt Schroder ceea ce a condus - după 
negocieri dure - la formarea unei mari coaliții 
între creștin-democrați și social-democrați.

Un cutremur puternic a afectat nordul Pakistanului și 
provincia Kașmir pe care și-o dispută India și Pakistanul. 
Autoritățile pakistaneze au anunțat că mai bine de 73.000 
de oameni și-au pierdut viața în urma seismului din 8 
octombrie.

Ministrul de externe al Marii Britanii, 
Jack Straw, și omologul său turc, Abdul
lah Giil, participă la o conferință de 
presă comună în timpul mandatului de 
șase luni al Marii Britanii la președinția 
Uniunii Europene. Conferința de presă 
s-a desfășurat pe 4 octombrie la Lux
emburg unde miniștrii de externe ai UE 
au decis - după dezbateri aprinse - să 
înceapă negocierile de aderare cu 
Ankara.

Pe 18 octombrie a început - la Bag
dad - procesul lui Saddam Hussein. 
Fostul președinte al Irakului a adop
tat o atitudine sfidătoare și a pus sub 
semnul întrebării legalitatea tri
bunalului, înainte de a se declara nevi
novat. Saddam Hussein este judecat 
pentru omorârea a 148 de oameni din 
localitatea Dujail, în 1982. El neagă 
însă orice resoonsabilitate.

Revoltele în Franța au început pe 27 octombrie, 
odată cu moartea a doi tineri într-o suburbie a 
Parisului numită Clichy. Cei doi au murit electrocu
tați într-o centrală electrică pe când - conform 
spuselor localnicilor - fugeau de poliție. Poliția neagă 
acest lucru.

Ante Gotovina, fostul general croat, a 
fost adus în fața Tribunalului pentru 
Crime de Război de la Haga pe 12 
decembrie. Ante Gotovina fusese arestat 
în Spania cu o săptămână mai devreme. 
El este acuzat de comiterea unor presu
puse crime de război împotriva civililor 
sârbi din Cmatia în KM*;

Foto: BBC România

Pe 15 decembrie alegătorii din Irak s-au prezentat 
la centrele de votare din întreaga țară pentru a alege 
primul parlament cu mandat integral după răstur- 
naroa rin mifnrn -w !■■■ M ■ '*z*z*“s
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Obiceiuri de 
Anul Nouii?.r

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

• 31 decembrie. în seara acestei zile, se practică o serie de obiceiuri, menite să interpreteze potențialul agricol al anului care începe, cel mai utilizat fiind „calendarul de ceapă" bazat pe cantitatea de apă ce se adună în 12 foi din două jumătăți ale unei cepe. (S.B.)

alt obicei al Anului Nou, „Umblatul cu Ursul”, a ajuns din Moldova șî pe străzile Devei. „Urșii” au fost văzuți în municipiu, însă în aceste zile apropiate de Anul Nou s-au retras spre localitățile natale. (Foto: arhws:

TurcaDeva (S.B.) - întruchiparea fantastică a unor arhaice zeități ale vegetației „Capra” (Moldava), „Brezaia” (Muntenia). „Cerbul” (Bucovina) și „Turca” (Transilvania) apar în obiceiurile de Anul Nou ca simboluri ale fertilității și fecundității, legând teritoriul românesc de antichitatea greacă și civilizațiile orientale. Jocul Caprei este un dans frenetic care se execută în fiecare casă colindată. Capul Caprei, cioplit din lemn, cu maxilarul inferior mobil, pentru a „clămpăni” este acoperit cu blană (de ied sau iepure), iat coarnele, pot fi ale unui animal adevărat (capră, berbec, cerb) sau din lemn. între coarne se decorează cu mărgelele și basmalele fetelor, panglici și ciucuri policromi, beteală, busuioc, flori etc.

Sorcova vesela
(Foto: Traian Mânu)

Capra sau Turca

Sorcova
Deva (S.B.) - „Sorco
va, vesela, Să trăiți, 
să-mbătrâniți, Peste 
vară, primăvară. Ca 
un păr, ca un măr, 
Ca un fir de tran
dafir, Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, Tare 
ca fierul, Iute ca 
oțelul. La anul și la 
mulți ani!". Obiceiul 
II găsim la toate 
popoarele din cele 
mai vechi timpuri. în 
loc de bățul 
împodobit cu flori de 
hârtie colorată, de la 
români, se sorcovea 
cu ramuri de măslin 
sau de laur, facân- 
du-se urări de Anul 
Nou. înainte, sorcova 
se făcea din mlădițe 
de copaci (de obicei 
meri sau trandafiri), 
care se puneau de 
Sf. Andrei în apă, iar 
de Anul Nou, dacă 
înfloreau, aduceau 
mult noroc. Cuvântul 
„sorcova" este de 
origine slavă.

■ La români, sărbăto
rile de iarnă cuprind 
zilele Crăciunului, Anu
lui Nou și Bobotezei.

Deva (S.B.) - Cea mai importantă caracteristică a sărbătorilor de iarnă este repertoriul neasemuit de bogat în datine și credințe. Ciclul Sărbătorilor de Anul Nou este împărțit simetric în două segmente: perioada dintre Crăciun și miezul nopții de 31 decembrie și apoi până la Bobotează. Prin multe obiceiuri și credințe se exprimă la început teama, dezordinea și haosul, iar după miezul nopții de Revelion optimismul, veselia, ordinea

echilibrul. Prin Sorcovă se încearcă alungarea spiritelor malefice prin zgomote, iar Plugușorul reprezintă începerea simbolică a lucrului.
Sărbătoare simbolicăNu toate țările sărbătoresc în același timp Anul Nou și nici în același fel. în diferite părți ale lumii sunt folosite diverse calendare. Cu mult timp în urmă, timpul a fost împărțit în zile, luni și ani. Unele calendare se bazează pe mișcările Lunii, altele pe ale Soarelui, în timp ce altele și pe ale Lunii, și pe ale Soarelui. în întreaga lume însă, Anul Nou este celebrat în mod sărbătoresc, cu mult fast și veseliei

jM| ț a e
E W5 1li ¥ ■ 1 . â

Cu Plugușorul (Foto: Sanda Bocaniciu)

■ Ceremonialul de 
înnoire simbolică a tim
pului este numit 
„îngropatul Anului".

renaște după alte 365 de zile. Ideeâ înnoirii timpului supraviețuiește în caleruarul popular, unde „sfinții” sunt tineri, maturi și bătrâni, după cum s-au împărțit sărbătorile.Cei de la începutul anului sunt liberi (Sfântul Vasile,

Dragobete, Sângiorz), la mijlocul anului sunt maturi (Sfântul Ilie, Sfânta Maria), iar ultimii sărbătoriți sunt, fără excepție, bătrâni (Moș Nicolae, Moș Ajun, Moș Crăciun).Există însă și excepții

iubite de toată lumea Moș Alexa și Baba Dochia (în zilele de 1 și 17 martie), celebrați primăvara, și-au păstrat locul avut într-un străvechi calendar românesc, cu Începutul de an în perioada echinocțiului de primăvară.Deva - Denumirea de Revelion a acestui ceremonial străvechi aparține timpurilor moderne. Timpul obiectiv, care curge spre infinit, este „oprit” după 365 de zile și întors, precum ceasornicul, pentru a fi reluat de la capăt în ziua de Anul Nou, se arată în lucrarea „Zile și mituri - calendarul țăranului român”, de Ion Ghinoiu.Asemănător divinității, jțțimpul se naște anual, întinerește, se maturizează, îmbătrânește și moare pentru a Plugușorul, Obicei de An NOU (Foto: arhivă)Obiceiuri de iarnă tradiționale românești

Sfântul Vasile cel Mare (Foto cl)

Sărbătoarea Sfântului Vasile
■ Prima zi a Anului 
Nou este patronată de 
Sfântul Vasile cel Mare, 
primul amintit în an.HK

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu0informmedia.roDeva (S.B.) - în prima zi a noului an, ziua Sfântului Vasile, se cântă colinde specifice și se împart daruri, mai mult simbolice. în unele zone, ale țării, de Sfântul Vasile, copiii și tinerii pleacă cu Plugușorul.Acest obicei reprezintă unrit precreștin de fertilizare, de

♦

invocare a spiritelor bune în casa și în gospodăria celui „urat”.în ziua de Sfântul Vasile, cărui este deschis și se consideră că Rugăciunile sunt mai eficiente, dar și că magia are mai mulți sorți de izbândă. Din aceste motive, în această zi li se prezice fetelor viitorul.
Datini și superstițiiPentru aceasta, în vechime se foloseau mai multe tehnici de ghicit, cele mai cunoscute fiind cea eu ajutorul cărților și cea cu oglinda.De asemenea, pentru ca

fata să-și viseze ursitul, ea trebuia să-și pună sub limbă, înainte de a se culca, puțin busuioc.La sate se coace și acum pâi - a toată familia, și se „Citesc” evenimentele din anul abia început (prin felul în care se rupe pâinea, prin studierea norilor sau a felului în care bate vântul) și se încearcă deducerea sorții rudelor și prietenilor.în unele zone, copiii merg cu sorcova (care simbolizează, sceptrul lui Hermes). Ațin-: gerea acesteia, însoțită de o' urare, este considerată ca fiind aducătoare de noroc.

, 1

Plugul și Plugușorul copiilorDeva (S.B.) - Plugușorul copiilor este un obicei străvechi agrar. în ajunul Anului Nou, cetele de copii intră din casă în casă să ureze, purtând bice (harapnice) din care pocnesc, clopoței, tălăngi etc. Urarea este un lung poem în versuri, care prezintă succesiunea muncilor agricole - de la aratul ogorului până la coptul colacilor. în ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați pleacă cu Plugul. Acesta este obiceiul de la care a plecat și Șlugușorul copiilor. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate, a ajuns o urare obișnuită, de recolte bogate în anul care abia începe.

i în acest an Revelionul?

Undeva cu prietenii. Această noapte o voi petrece, de fapt, și cu familia și cu prietenii. Voi merge în mai multe locuri pentru a fi alături de toți cei dragi.
Elena Pooaru, 
Deva

u mi-am dorit în acest an să plec nicăieri de Revelion. Am considerat că este cel mai bine să petrec noaptea dintre ani alături de familie și prieteni.
Marinela Stoica, 
Dfva

Eu petrec Revelionul la Timișoara, cu prietenii. Am mulți prieteni acolo care mă așteaptă. Ne-am propus cu toții petrecerea aceasta și sper că va ieși bine.
lOAN,

a nul acesta, familia Amea a avut un an mai greu și atunci ne-am gândit să ne odihnim chiar și de Revelion. Nu să dormim, dar să stăm acasă.
Daniela Varga,

Cu familia, acasă.La miezul nopții vom ieși, ca în fiecare an, alături de deveni, acolo unde este pregătită o petrecere în stradă. Apoi ne întoarcem iarăși acasă. 
Adela Andronache.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
sanda.bocaniciu0informmedia.ro


FELICITĂRI /«
d vineri, 30 decembrie 2005

i

M 
ur 
H!
2( 
cil 
af 
fo 
Tu

r

Fui; i'.f•ii.vihi >.ti albul fulgiloi (fc. 
’ii. i p ■ , -irați peste gândurile 
nu-)' 'r< cu dulcele ecou al 

c'jhndel'ir, eu imaginea în suflet a 
‘.'.•ier 'Iraqi, iw va petrece intr-un nou 

an împliniți, iubiți fericiți.

SÂRB A TORI FERICITEI

Vă ureaza Banca Transilvania 
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PRIMARIA HUNEDOARA
In numele Consiliului Local și al meu personal 
dogesc ca spiritul sărbătorilor de târnă sa 
aducă în .sufletele hunedorenilor mulțumire, 
liniște $i bunătate, pentru a putea primi Anul 
Nou cu bucurie, speranța și încredere.
Multa sanatate și fericire!

Î0

La multi ani’
Primar.
Nicolae Schiau

Urez pe aceasta cale

|| LA MULȚI ANI!
tuturor

colaboratorilor, 
cetățenilor 

comunei, precum si 
personalului 

primăriei.
Lumina NOULUI AN 

sa va lumineze 
Primarul comunei Harau. casa și inima! 

Petru Dalie
(36536)

Transmitem cele mal alese 
gânduri pentru NOUL AN 

2006, cetățenilor comunei 
Romos, angajaților 

și colaboratorilor. Vă dorim 
curii și satisfacții deplinei2

LA MULTI ANI!
Primăria Comunei Romos

(36605)

Pe 
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?' 
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(36352)

Primăria Crișcior

Urează tuturor angajaților cât sil 
locuitorilor comunei, un călduros 
„LA MULȚI AN/” în Noul ? n2006 
Sărbători Fericitei ?
•v'- • '• -v.

Primar,
Ovidiu llie

ti

(36480)

(36419)

„Plugușorul mititel"
Aho, aho!
Plugușorul mititei, 
Cu rotițele de fier,
Trag băieți vârtos de el;

Plugușor cu șase boi: 
Cei din'nainte, 
Cu coarnele frânte;
Cei de la mijloc,
Cu buchet de busuioc;

Cei de la roată, 
Cu coarnele 'nvoaltă.
Hai mai tare cu colacul, 
Că fărâmă boii pragul!

Avem doi buhai
Cu jugul de putregai, 
Cu proțapul de mălai, 
Unde dai,
Acolo stai.

Hai mai tare cu sămânța, 
Că mi s-a uscat brăzdița. 
De urat, am mai ura, 
Dar mi-e frică c-om însera 
Pe la curtea dumneavoastră, 
Departe de casa noastră.

Și avem a trece
Peste-o apă rece 
Și stau leii,
Paraleii,
Cu gurile căscate,
Cu limbile lăsate, 
Să ne-apuce pe la spate.

Hopuri hopurate,
La mulți ani cu sănătate, 
La anul și la mulți ani!
Să trăiți,
Ca merii,
Ca perii, 
în mijlocul verii.

Primăria și Consiliul 
Local al comunei Rapoltu 

Mare urează locuitorilor * 
comunei ca în Noul An să li sag 
împlinească lor și celor dragii

cele mai 
frumoase vise!

LA MULȚI ANI!
Primar,

OCTAVIAN ROMAN

(36488)

Primăria Blăjeni

Urez locuitorilor comunei 
Blâjeni și tuturor 

colaboratorilor un 
călduros

„La Mulți Anii".
Sărbători Fericite 2006!

Primar, 
Nicoiae Rat

rial aHu/catr wn&
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Conducerea
S.C. CARPATCEMENT 
HOLDING S.A. Deva

(36432)

transmitem cele mai calde 
urări tuturor cetățenilor 
comunei, angajaților 
și colaboratorilor!
LA MULȚI ANI!
Primăria Comunei Bănița

(36521)

•u și multe,
feu/to urări de bine și sănătate 
Mfed cetățenilor comunei Baia de 
[ riș^totisiheritor locali și tuturor & 
Ebgrattto/oc cu ocazia Sărbătonlot 

de iarnă.
WmSărbăton Felicite! - 
Kami comunei Baia de Crîș 
ffvL Fărcas Romeo Horia a M|h______ i_____________________.^iS

(36478)

i sărt&ăîori/or de 
urozMurnr

41 mi nbr//o;
Iul România Ka. i 

tort fericite, un An 
mal bun fi tradiționalul 

iMUL^ANt^ 
ller județean PRM, 

COSTEL AVRAM 
vș T- . • '

(36518)De Sfintele Srăbători suntem alături detirându-vă o vacanță de iarnă < âi mai plăcută și liniștită, multă odihnă și nu în ultimul rând 
La mulți ani!

Primăria Comunei Zam
(36286)

(36551)

Primăria Buctireșci 
La trecerea dintre ani urez, 

cu toata căldură inimii, 
tuturor locuitorilor și 
angajaților Primăriei 

Comunei Bucureșci, viața 
lunga cu împliniri, iar pentru 

Noul An 2006, sănătate 
tuturor.

Sărbători Fericite!

Primai.
Constinhn M.i'rodm



CUVÂW Oferte pentru Elisei

SPORT

• în top 10. Jucătorul de tenis de masă Adrian Crișan a terminat anul 2005 pe locul zece în clasamentul mondial, performanță care nu a mai fost realizată de nici un sportiv român în ultimii 20 de ani. Primul loc este ocupat de chinezul Liquin Wang. în topul primilor zece jucători se află numai trei europeni. (C.M.)
• Rosicky, la Atletico. Borussia Dortmund a anunțat că acceptă oferta de 10 milioane de euro înaintată de clubul spaniol Atletico Madrid pentru achiziționarea internaționalului ceh Tomas Rosicky. Borussia nu este însă de acord cu modalitatea de achitare a sumei de transfer propuse de Atletico, urmând să se poarte noi negocieri în acest sens. (C.M.)

■ Cea mai bună 
extremă stânga a lumii 
este dorită de echipe 
din țară și străinătate.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infornimedia.ro

Deva - Evoluțiile excelente de la Campionatul Mondial din Rusia în urma cărora a fost inclusă în echipa lumii pe postul de extremă stânga au crescut foarte mult cota Valentinei Elisei ■« Ardean. Deveanca a fost asaltată de oferte de transfer, dar nu s-a hotărât deocamdată ce va face la finele anului viitor, când îi va expira contractul cu echipa Knjaz Milos din Serbia Muntenegru la care evoluează în prezent.
Se va sfătui cu soțulSuper Alice este dorită de echipe din țară, precum Oltchim Râmnicu Vîlcea și Rulmentul Brasov, dar și de 

cluburi de calibru din străinătate, precum Viborg HK (Danemarca) și de la Kometal Skopje (Macedonia).“Parcă mi-aș dori să fiu colegă cu Cristina Vărzaru Ia Viborg, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu este exclus nici să rămân la Knjaz Milos, așa cum este posibil să mă întorc în țară la Rulmentul Brașov sau la Oltchim Râmnicu Vâlcea. Oricum, mă voi sfătui cu soțul meu, Constantin, pentru a lua cea mai bună decizie”, afirma Valentina Elisei.
Fără sărbătoriElisei nu a avut parte de un Crăciun liniștit, întrucât e- chipa sa, Knjaz Milos, a participat la un turneu internațional chiar în acea perioadă, pentru a pregăti meciurile din grupele Ligii Campionilor pe care le va susține în prima săptămână din noul an. în loc să mănânce cozonac și să stea lângă brad, Valentina Elisei -

Valentina Elisei, cea mai bună extremă stânga a lumii (Foto: epaiArdean a evoluat în meciurile cu Buducnost Podgorica și Kometal Skopje. “Aș fi preferat să stau acasă, la Deva, dar n-am avut de ales. Din păcate, 
sârbii au Crăciunul mult mai târziu, pe 6 ianuarie, pentru 
că respectă calendarul vfechi, așa că abia atunci voi avea câteva zile libere”, â spus Elisei.

Oltchim și Tadici, „ași" 
la „Cupa Anului Nou"

Rm. Vâlcea (C.M.) - Oltchim Râmnicu Vâlcea a câștigat, ieri, turneul amical „Cupa Anului Nou”, care s-a disputat în Sala Sporturilor „Traian”, din Râmnicu Vâlcea, dar adevăratul învingător al competiției a fost antrenorul naționalei, Gheorghe Tadici. Oltchim a obținut trei victorii din tot atâtea partide disputate și a fost urmată în clasa- ’ment de Tomis Constanța (4 puncte), Silco- tub Zalău (2 puncte) și Oțelul Galați (0 puncte). Gheorghe Tadici, antrenorul echipei Silcotub și al naționalei României, a fost aplaudat la scenă deschisă de spectatorii vâlceni care în urmă cu un an îl huiduiseră în aceeași sală și vandalizaseră autocarul clubului zălăuan.
Oltchim Râmnicu Vâlcea - Oțelul Galați 28-24

■ CS Tomis Constanța - Silcotub Zalău 30-25
Oltchim Rm. Vâlcea - Silcotub Zalău 25-23
Tomis Constanța_______- Oțelul Galați 29-25
Oltchim Rm. Vâlcea - Țomis Constanța 30-27
Silcotub Zalău - Oțelul Galați 28-18

5 Hertha se teme de Rapid
București (C.M.) ■ Conducerea grupării Hertha Berlin face demersuri pe lângă UEFA pentru ca forul european să-i permită să-l folosească pe jucătorul Marko Pantelici în partidele cu Rapid București, din 16-imile Cupei UEFA, deși fotbalistul sârb a evoluat și la o altă echipă în această competiție în sezonul 2005/2006. Oficialii de la Hertha Berlin au angajat un jurist pentru a discuta cu conducerea UEFA despre dreptul de joc al lui Pantelici în fazele superioare ale competiției europene, dar apreciază că șansele de a convinge forul european sunt mici. „Semnalele primite de la UEFA conduc la concluzia că nu-1 vom putea folosi pe Pantelici”, a afirmat'managerul grupării Hertha Berlin, Dieter Hoeness. Pantelici a evoluat în preliminariile ediției 2005/2006 a Cupei UEFA pentru fosta sa formație, Steaua Roșie Belgrad.

Sport extrem in.
■ Clubul No Limits K2 
organizează, în ianuarie 
2006, lecții de 
supraviețuire pe munte.

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Sportul extrem se a- dresează celor care simt nevoia unor descărcări de adrenalină în plus față de medie. Pentru a satisface această dorință s-au inventat ramuri sportive neconvenționale, precum alpinismul, săriturile de pe poduri cu ajutorul unor corzi elastice (bungee jumping), coborâri cu bărcile pe râuri de munte, sărituri de pe clădiri înalte sau de pe stânci cu ajutorul acelorași corzi elastice (rap jumping), ski extrem, care se practică pe ver- sanții abrupți ai munților, sărituri de pe stânci cu parașuta sau parapanta și multe altele.
Extrem, dar educativCabana Gențiana din Retezat va fi, în perioada 4-8 ianu-
Pantofii lui Beckham, Condițiile lui Capellovânduți la o licitație

Oslo (C.M.) - Un om de afaceri norvegian a cumpărat la licitație o pereche de pantofi ai fotbalistului englez David Beckham în schimbul sumei de un milion de coroane (124.668 de euro), sumă care va fi donată victimelor seismului care a afectat Pakistanul la începutul lunii octombrie. Miliardarul Idar Vollvik, fondatorul companiei de telefonie online Chess, a achiziționat pre- 

arie 2006, pentru a IX-a oară, gazda taberei - școală de inițiere în alpinismul de iarnă, organizată, cu începere din 1995, de clubul clujean No Limits K2, condus de cunoscutul instructor alpinist, Florin Pop- Vancea. Scopul taberei este de a-i învăța pe iubitorii de munte tehnicile de cățărare pe gheață, de citire a zăpezii pentru a putea prevedea producerea avalanșelor, salvarea din crevașe și oprirea cu pioletul în caz de alunecare pe o pantă. Cursurile se vor desfășura la cascada de sub culmea Stîni- șoara, pentru că Retezatul este muntele preferat din țară al lui Florin Pop Vancea, inițiatorul școlii de iarnă. “Simt fericit când văd că sunt tot mai mulți alpiniști care lasă deoparte îngâmfarea și își dau seama că nu poți cunoaște totul. D# păcate, în ziua de azi alpimsmul se învață sărind peste bazele lui, care sunt cele mai valoroase. îmi pare rău să spun asta, dar observ tot mai multe accidente în care alpiniștii își pierd viața.

țioșii pantofi de la o organizație umanitară, Norske Kvin- ners Sanitetsforening. Suma obținută din vânzarea pantofilor internaționalului britanic va fi utilizată pentru achiziționarea de corturi în care vor fi cazați circa 5.000 de pakistanezi care au rămas fără adăpost de circa trei luni de zile. Organizația umanitară achiziționase pantofii lui Beckham în ianuarie.

Cascada Stînișoara oferă condiții Ideale de cățărăre pe gfoeățâ fe
■ ffotpf Trâia’rt Mariiî)WA Austria, având șansa de * a se antrena în condiții deosebite, alături de cățărători de renume mondial. Practică alpinismul de la 13 ani, având în palmares vârfuri cucerite în Carpați, Alpi, Tatra, Rila, Caucazul Central (vf. Elbrus, 5.642 m), Caucazul Mic, M-ții Taurus și Atlas, fiind primul și, deocamdată, singurul român care at cucerit vârful Ararat (5.165 iii).

De aceea, prin aceste școli de iarnă am încercat să-i învăț și pe alții ceea ce eu am învățat la rândul meu, din experiența altora”, declara Florin Pop Vancea.
Lider la cățărareClujeanul Florin Pop Vancea este specialistul nr. 1 al României în cățărarea pe gheață. între anii 1996-1997 a făcut parte din echipa SALE-

Torino (C.M.) - Antrenorul echipei Juventus Torino, Fabio Capello, va accepta oferta de a prelua gruparea Real Madrid, numai dacă la Real vor veni și patru fotbaliști de top. Antrenorul italian, al cărui contract cu Juventus expiră în 2007, a afirmat câ va accepta oferta madrilenă dacă i se va pune la dispoziție un

adevărat careu de ași galactic format din: Ibrahimovici și Vieira (Juventus), A- driano (Inter) și Gerrard (Liverpool)”. Cei patru costă 150 de milioane de euro: Adriano este cotat la 60 de milioane de curo, Ibrahimovici și Gerrard - fiecare la câte 40 de milioane de euro, în timp ce Vieira costă doar 10 milioane de euro.

■
\ •

53% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)
<r-
cr-

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
iIH ’l?»: 1R cel mai complet supliment 
ci 1 de televiziune.

țeducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
âână sâmbătă fată de Dretul zilnic al ziarului.

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3, Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
Abonamente

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2,688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

mailto:ciprian.marinut@infornimedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• încă un olandez. Federația Australiană de Fotbal l-a angajat pe fostul internațional olandez Johan Neeskens pentru a-l ajuta pe compatriotul său Guus Hiddink la naționala Australiei, până la CM din Germania. Australia a învins Uruguayul în barajul pentru CM-2006, reușind calificarea la un turneu final pentru pima oară după 1974. (MFf
• Posibil fiu al lui Maradona. Maradona va trebui să se supună unui test ADN, după ce un grup de avocați argentinieni a solicitat acest lucru, pentru a se stabili dacă fostul internațional e tatăl unui băiat de 4 ani. Maradona ar putea fi tatăl unui copil, pe mume Santiago, care locuiește cu bunica sa, mama copilului murind. (MF)

Andrei Șevcenko (Foto: epa)

Șevcenko - nr. 1 în spațiul 
ex-sovietic în 2005

București (MF) - Atacantul echipei AC Milan, Andrei Șevcenko, a fost desemnat cel mai bun fotbalist din fostul spațiu sovietic in anul 2005, potrivit unui sondaj realizat de cotidianul Sport-Express, informează agenția Datasport. Șevcenko a fost urmat de atacantul formației Lokomotiv Moscova, Dmitry Sicev, și de mijlocașul echipei Charlton Athletic, Aleksei Smertin. Pe locul patru s-a clasat atacantul formației Dinamo Kiev, Maris Verpakovskis. La anchetă au participat ziariști de sport din 15 țări ale fostei Uniuni Sovietice.
Sportul a „înghețat" în 
Anglia

Londra (MF) - Temperaturile scăzute din Marea Britanie au perturbat mai multe competiții sportive, miercuri, ducând chiar la amânarea unor meciuri din campionatul Angliei: Bolton-Middlesbrough, Blackburn- Sunderland și Newcastle-Charlton, informează AFP. „Sistemul de încălzire a peluzei nu a funcționat în părțile centrale lăsând terenul înghețat”, a explicat un purtător de cuvânt al clubului din Bolton. Meciul Blackburn-Sunderland nu s-a putut juca din aceleași motive. La Newcastle, rafalele de zăpadă asupra stadionului Saint-James Park puteau pune în pericol chiar spectatorii. Alte meciuri (14 în total) au fost amânate în diviziile inferioare ale campionatului Angliei. Meeiul de rugby dintre echipele galeze Llanelli și Ospreys a fost amânat, iar reuniunile hipice de la Newbury și Catte- rick au fost anulate.
Gretzky a revenit pe bancă

San Jose (MF) - Canadianul Wayne Gretzky, care a renunțat temporar la funcția de antrenor al formației Phoenix Coyotes pen-

Wayne Gretzky mal bun marcator

trU a fi alături de mama sa, a anunțat, miercuri, că își va relua atribuțiile în fruntea echipei din campionatul nord- american de hochei pe gheață (NHL), informează AFP. „Sunt foarte fericit să revin”, a declarat Gretzky, careîndeplinește și funcția de director executiv la echipa olimpică a Canadei și este cel n istoria NHL. Mamalui Wayne Gretzky a încetat din viață pe 21 decembrie, ea fiind bolnavă de cancer la 
plămâni.
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Sportivii europeni ai anului f
■ Presa sportivă i-a 
desemnat câștigători 
pe atleta Isinbaieva și 
tenismanul Federer.

București (MF) - Tenismanul elvețian Roger Federer și atleta rusă Elena Isinbaieva au fost desemnați sportivii europeni ai anului 2005, în urma anchetei Uniunii Europene a Presei Sportive (UEPS), pe baza voturilor asociațiilor naționale. în ancheta UEPS, aflată la a 22-a ediție, Federer a acumulat 41 de puncte, fiind urmat de spaniolul Fernando Alonso, campion mondial la Formula 1, cu 28 de puncte. Locul trei a fost ocupat de biatlonistul norvegian Ole Einar Bjoerndaelen, cu 18 puncte.Pe locurile patru și cinci, având câte 5 puncte, s-au clasat fotbalistul englez Steven Gerrard (Liverpool) și 
\.*wul belgian Tom Boonen, 

urmați de italianul Valenti-

Elena Isinbaieva Roger Federerno Rossi (motociclism), bielorusul Ivan Tihon (atletism) și estonianul Andrus Varnuk (atletism) - toți cu câte trei puncte.La feminin, primul loc a fost ocupat de Elena Isinbaeva (campioana mondială și deținătoarea recordului mon-

dial la săritura cu prăjina), cu 51 de puncte, urmată de suedeza Carolina Klueft (campioană mondială la hepta- tlon), cu 17 puncte și de jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, cu 16 puncte. Pe locul patru s-a clasat norvegianca Mărit Bjoergen

(Foto: EPA)(schi nordic) - 14 puncte, ur- “ mată de suedeza Anja Paer- son (schi alpin) - 8 puncte și e de o altă suedeză Annika Soerenstam (golf) - cu 6 puncte. în 1999, trofeul pentru cea mai bună sportivă europeană a revenit româncei Gabriela Szabo.
Recordul lui Lampard s-a „virusat
■ Mijlocașul lipsește de 
pe teren, după 164 de 
meciuri consecutive, din 
cauza unui virus.

Londra (MF) - Mijlocașul echipei Chelsea, Frank Lampard, a fost constrâns, din cauza unui virus, să renunțe la a mai juca în meciul cu Manchester City, astfel că el s-a oprit la 164 de apariții

consecutive în campionatul Angliei, informează Agenția France Press.
Patru ani fără absență't’rank Lampard. în vârstă de 27 de ani, și-a început seria de meciuri consecutive pe 13 octombrie 2001, când Chelsea a învins pe Leicester City, cu scorul de 2-0, iar el l-a înlocuit, în minutul 73, pe olandezul Jimmy Floyd Has- selbaink.

De atunci, internaționalul cu 37 de selecții în reprezentativa Angliei a evoluat, fără întrerupere, în toate partidele disputate de Chelsea în Premier League, fiind unul dintre oamenii de bază ai echipei. Internaționalul englez a fost înlocuit, miercuri, de islandezul Eidur Gud- jonhsen, pentru meciul cu Manchester City, contând pentru etapa a XlX-a a Campionatului Angliei. ■ ii
Șt.

’ Lampard

Atacantul ceh Jan Koller, care a 'fost supus emei intervenții | chirurgicale la genunchiul 
h stâng, la I începutul lunii octombrie, , speră să-și | încheie recu- I perarea până în r mai 2006, pentru a putea participa la Cupa Mondială din Germania, din perioada 9 iunie ■ 9 iulie.
s (Foto: EPA)

Di Stefano, operat cu succes
Madrid (MF) - Intervenția chirurgicală de by-pass coronarian la care a fost supus, miercuri, președintele de onoare al clubului Real Madrid, Alfredo Di Stefano, a decurs bine, a anunțat conducerea spitalului „La Fe” din Valencia. „Operația s-a derulat normal, iar acum ritmul său cardiac se situează în parametrii prevăzuți”, se arată într-un comunicat.Fosta glorie a clubului Real Madrid a suferit un infarct de miocard în noaptea de vineri spre sâmbătă, fiind transportat la spital.Fosta glorie a clubului Real Madrid a suferit un infarct de miocard în noaptea de vineri spre sâmbătă, fiind transportat la spital. Născut pe 7 iulie 1926 la Buenos Aires, Alfredo Di Stefano, supranu

mit „Săgeata blondă”, și-a început cariera la echipa River Plate, iar apoi a făcut parte din „echipa de aur” a clubului Real Madrid, în perioada 1953-1963, când spân-, iolii au cucerit de cinci o/) Cupa Campionilor Europeni. Câștigător al Balonului de Aur în 1957 și 1959, Di Stefano a cucerit de opt ori campionatul Spaniei și a fost de cinci ori cel mai bun marca-

Di Stefano (dreapta) se simte 
bine după operație (Foto epa)

Andone a semnat cu Omonia
■ „Fălcosul" a efectuat 
deja primele ședințe de 
pregătire la noua sa 
echipă.

t

București (MF) - Fostul antrenor al formației Dinamo, Ioan Andone, a semnat, miercuri, un contract pe 18 luni cu gruparea Omonia Nicosia, tehnicianul efectuând deja prima ședință de pregătire cu noua sa echipă, informează site-ul oficial al clubului cipriot. Potrivit sursei citate, Andone a sosit, marți seară, în Cipru, împreună cu soția sa și cu tehnicianul Ștefan Stoica, care îi va fi secund la Omonia Nicosia.Cei doi s-au prezentat miercuri dimineață la sediul

tractele cu gruparea cipriotă.Andone și Stoica au condus deja primul antrenament al echipei Omonia, la care au participat toți jucătorii, cu excepția lui Paolo Rjonk, care
va reveni în Cipru pe data de 2 ianuarie. Meciul de debut pentru Andone, pe banca formației din Nicosia, va avea loc pe 4 ianuarie, în Cupă, cu Enosis Neon, a șasea clasată.

Di Canio, audiat
Roma (MF) - Jucătorul echipei Lazio Roma, Paolo Di Canio, urmează să fie audiat de Comisia de; Disciplină a Federației! Italiene de Fotbal pentru salutul fascist adresat-, | suporterilor în timpul' meciului cu Livorno. Di I Canio a fost deja suspendat pentru un meci de aceeași comisie, pentru că a repetat acest gest în etapa următoare, la partida cu Juventus Torino. Meciul dintre Livorno, echipa unui oraș din centrul Italiei cu concepții de stânga, și Lazio Roma, cunoscută pentru manifestările de tip fascist ale unei părți a suporterilor, se afla în atefițîa autorităților.
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Felicitări (67)

• Cu ocazia aniversării zilei de naștere, urăm 
dragei noastre națe Oprean Elena, din 
Ormindea, multă sănătate, fericire și un 
călduros .La multi ani', din partea finilor Adam 
loan și Verginica. .
• Cu ocazia împlinirii vârstei de 10 ani urăm Iul 
Tudose Ștefan Alexandru din Deva „La mulți ani” 
și multă sănătate. Carmen și Rodica Ștefânescu.

Vând ap. 2 camere (03)

o decomandate, zona Progresul, G. Enescu, bloc 
3, etaj 1. contorizări, centrală termică, preț nego
ciabil, persoană fizică. Tel. 0721/047213.
i Deva, zonă ultracentrală etaj 1,2 balcoane 
închise, 58 mp, centrală termică decomandate, 
interior, beci mare, preț 36.500 euro. Tel. 
0726/710903.
• etaj Intermedai, zona Decebal, Ulpia, toate 
facilitățile, preț 55.000 euro. Tel. 0724/276193.

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

• zona LffiacuU, dec, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, contor
izări, 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)
• uvgait, zona AL Streiului, centrală termică et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

Consiliul local
Și

Primăria Comunei Ribița 
urează tuturor cetățenilor 

comunei Ribița multă sănătate, 
și un sincer

La Mulți Ani!
C^marul comunei Ribița,
~ loan Faur

(36520)

• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu,et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termică 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)
• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică 
parchet faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat ușă metalică, 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălceșcu, decomandate, etaj 1, modifi
cat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, bal
con, bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 
milioane lei. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• 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)

OMNIASIC
Deva - 231.355; 206.088; Brad - 613.891; Hațeg - 777.759; Simeria - 218.087

Hunedoara - 745.599; 745.220; Orățtie - 244.144; Petroșani - 548.891

• 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 Ucee, 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)

DIX XOl ÎMPREl XÂ

Today’s
HITS

HIT Ml SIC ONLY
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• 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)

Program local

100%
GARANTAT!

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de biserica din Ceangăi)
Tal. 0254/220313,235533

Dr. Elena Câmpeami
V Ecografle generali. ecografic sân 

/ Tratamente de înfrumusețare, 
taclale și corporale:
■ epilare cu laser IPL
- îndepărtare riduri cu toxină botulinică
■ umplere riduri cu acid haluronic
r slăbire in greutate, tratamente celulită, 
remodelare corporală
Tel. 0254/235472, 0742/963008
e mail: medesteticaroco'yahoo.com

(35640)

p ^aaaMtamph. r

S.GSSASmi «WOKHiyCT iii

y -ACOPERIȘURI

Ă • CASE PE STRUCTURĂ U50AM LA P1EȚ DE GARSONIERE 
5e asigură proiectare și avizele necesare pentru execuție
11. (SlffiîCCfgl i^OWuli.' Zvjifii,"it?

«■lîiiWîp im.Un
Sî 0254!719231. 0720-850468,0724-767096.

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

1 sac de adeziv, 
de la 17,50 RON 

de la 18,50 RON

(29852)

„De sărbători'
de Șt. O. Iosif

Afară-i noapte neagră. Vijelie...
Se tânguiește vântul prin cotloane 
Adoarme-acum, ca un copil cu toane, 
Acum pornește iar, plin de mânie.

Eu stau la foc, trudit de insomnie,
Ascult cum bate ploaia în obloane,
Visez... și-n vis mă cheamă dragi icoane 
Din țara doinei, dulce Românie.

Văd copilași pe ulițele ninse.
Umblând eu steaua și cu Moș Ajunul 
Și-aud departe-un cor Je glasuri stinse.

Aș vrea s-alerg spre el, să-i strâng în brață, 
Să-i dăruiesc... dar nu mai e nici unul 
Și lacrimile îmi alunecă pe față.

WEB

NOU IN ROMÂNIA!
Formare profesională Web 
cu atestare elvețiană

DESIGNER
MASTER 
PROGRAMATOR

institutul Internațional Multimedia 
experiență romăno-elvețiană 

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

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA S.A.

Aconto credfe psnbii dSMim om kacen, capital dt hicni și investita
ir»- -------- _ ~ » t

DGIWtICmbI, •OuQcGm! GOlfWCSRo

Meșterul Casei
"ksz'OTrX-ți" confoStol”

Toata aama do materiale de construcții: 
gresie, Ta ion (.6, âdtuiv, gleturl, ufl ne tail ce, 
sanitare, electrice, scule, carton,
parchet laminat

•Pmsosm fake wtoriote în afacen.
* DoMnzi GQflVMtable și cosistaane tedusel
tel: 0254219112,219580,0741073215

www.aurora.com.ro
(36030)

PEEROgAXJ
Str. Avi« nr. 10
Str. Liirtaseni, nr. EA 

VDIXZAJt
a-dul Ml hai Vitatzu

LUPENT

Ei:;
Tei. :

Tal.,.:.

543543 —
516909 J»
571381 #
564645

yahoo.com
officeQiim.ro
http://www.aurora.com.ro
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• urna centrau, 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 Decebal ■ piața centrală, dec., etaj 1, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, boxă, loc de parcare sigur, apartament, 
bine i ntreținut, ideal pt investiție, închiriere, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Astoria, dec., bloc de cărămidă, balcon 
mare închis, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
interfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg., tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)
• zona b-diil 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)
• In zonă centrală, etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă, liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725, 206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte agent, in 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 hnpăratd Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. T el. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, centrală 
termică preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Conducerea
Companiei Salubritate s.a., 

adresează cele mai calde urări de sănătate, 
fericire, prosperitate, tuturor angajaților cât 

și colaboratorilor noștri.

Un călduros 
„La Multi AniP 

și belșug în anul care 
vine.

Conducerea.
La Multi Ani 2006!

• legeni, ap. 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)
• legeni, 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)
• urgent, e-dec, 2 balcoane, centrală termică 
gresie, faianță zona împăratul Traian, preț 30000 
euro, neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• dec, conterizM termopan, balcon, st 47 mp, 
etaj 1, zona Eminescu, preț 1,2 mid., neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• i-dec. îigreramenajat, contorizări, balcon 
închis, etaj 2, Al. Crișului, preț 720 mii. neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• i-dec, contorizări, balcon, etaj 3, zona 
Minerului, preț 700 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent, Deva, etaj 1, renovat balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, preț 680 mii. 
lei, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec. contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță Deva, zonă centrală amenajat occi
dental, preț 1,1 mid. lei, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• parchet, greeta,faianță contorizări, etaj inter
mediar, Dacia, preț 53.000 ron, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Ag. Garant Consulting)
• decomandata, anele, faianță balcon, etaj 
intermediar, Zamfirescu, preț 75.000 ron. Tel. 
0743/548654. (Ag. Garant Consulting)
• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, preț 21500 euro. Tel. 
0745/367893. (Ag. Garant Consulting)

• lulu Manta, etaj Intermediar, semidecoman
date, 30 mp, bale șl bucătărie, balcon, termo
pane, contorizări, preț 17.000 euro. Tel. 0745/ 
367893. (Ag. Garant Consulting)

(36473)

• Bdul Decebal, etaj 7, decomandate, ame
najată preț 23.000 euro. Tel. 0745/367893. (Ag. 
Garant Consulting)
• Kogălnlceanu, etaj 3, semidecomandate, 
balcon, preț 61.000 ron. Tel. 0745/367893. (Ag. 
Garant Consulting)
• Decebal, decomandate, etaj superior, 36 mp, 
balcon, amenajată ca 2 camere, izolat cu tablă 
contorizări, preț 20.600 euro. Tel. 215800,215151. 
(Ag. Garant Consulting)
• Decebal, decomandate, etaj intermediar, 36 
mp, balcon închis, contorizări, repartitoare, preț 
discutabil.. Tel. 215800, 215151. (Ag. Garant 
Consulting)
• Dada, etaj 4, decomandate, amenajări, zu
grăvit, 26 mp, preț 52.000 ron. Tel. 215800,215151. 
(Ag. Garant Consulting)
• Dada, etaj 2, cu 2 camere, amenajată ușă 
nouă zugrăvit, contorizări, 26 mp, preț 53.000 
ron. Tel. 215800,215151. (Ag. Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

• urgent apartament 2 camere. Ofer 49000 RON. 
Tel. 227038. (Ag.Super-Casa)
• urgent, Deva, zonă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• etal 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg.ociabi I 
tel. 223400, 0742/005228, 0721/577366. (Casa 
Betania)
• toarte regent, 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 Mkul Dallas, de lux, et. 1, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662 (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat ți finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

PRIMĂRIA RAU DE MORI

Primar, Niculîță Mang

Am deosebita plăcere de a 
transmite tuturor locuitorilor 

comunei Râu de Mori cele mai 
sincere gânduri de sănătate, 

bucurie și un călduros 
„La MulțiAnif" 

Sărbători Fericite 2006!

(36531)

• 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 Zamflrescu, 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. 
235208,0721/985256. (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 regent, 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 118.000 lei, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona icee, str. Titu Maiorescu, parter pe garaj, 
bloc de cărămidă fără modificări, centrală 
termică parchet de stejar, st 80 mp+ garaj 25 
mp, balcon mare închis, bine întreținut vedere 
în 2 părți, acces la spălătorie și uscătorie, garajul 
se pretează pt. spațiu comercial, ocupabil 
imediat preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Qo|du, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificată 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona centrală ■ piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec, parchet, vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat preț 38.000 euro, neg, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie șl living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, S 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)

'• str. Bajan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă, în 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL nego
ciabil. 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)
• 3 cam. dec, zona mag. Tineretului, etaj inter
mediar, parchet, inclusiv în hol, vedere 
deosebită, balcon 21 m, bine întreținut, 2 băi, 
preț 42.000 euro. Tel. 211075,0726/130557,0740 
232043. (Mondial Casa)
• urgent, centrală termică parchet, gresie, 
faianță etaj 3, zona Minerului, preț 800 mii. lei, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, Deva, zonă bună balcon, parchet, 
centrală termică etaj 3, preț 800 mii. lei neg., tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

HYPERMARKET TRIDENT 
DEVA 

angajează:
- șef raion (dry-food, non-food, fresh-food)
- lucrători comerciali pentru raioanele de băuturi, 
alimente de bază, menaj-papetărie, mezeluri, lactate, 
electrocasnlce, legume-fructe
- agențl de pază
- recepționer marfă
- măcelari
- femei de serviciu
- manlpulanțl

Oferim: pachet salarial motlvant - decontarea navetei, 
mediu de lucru dinamic șl modern.
Cv-urlle se depun la Biroul de Informații din Incinta Hyper- _ 
market. Informații suplimentare la telefon 0726/111246. |

FIRMA BAI) AXEL imA deva 
ANGAJEAZĂ URGENT

DIRECTOR MAGAZIN CONFECȚII
• CERINȚE:

- studii superioare, de preferat specialitatea marketing
- domiciliul slabii în Deva
- conoștințe de operare calculator (EXCEL - nivel avansat)
- experiența în domeniu constituie un avantaj *■
CV LA FAX 0246.230.669
INFORMAȚII I A TELEFONUL 0723.619438. (36348)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Deva, etaj 2, zonă bună 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică bucătărie modifi
cată 100 mp, preț 1,400 mid. lei. Tel. 0726/710903.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630, 233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalSsmart.ro

Mobilier de apartament,
Mobilier de birou, 

uși PORTA ~ ~
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(35284)

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A 
ACȚIONARILOR SC SARMISMOB SA

Cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, județul Hunedoara, înmatriculată la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991, CUI 2117288, atribut fiscal R

Consiliul de Administrație al SC SARMISMOB SA, în temeiul art. Ill, pct. 2, lit. b, art. 113, alin. 1, lit. c și m, art. 117 din Legea nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată și conform prevederilor art. 12 din actul constitutiv al societății, convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 16.01.2006, 
ora IO, la sediul societății SC SARMISMOB SA indicat mai sus, cu următoarea ORDINE DE ZI PROPUSĂ:

I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Top Floare și numirea în 
această funcție a unui nou președinte cu o durată a mandatului de 3 ani.
2. Stabilirea remunerației cuvenită noului președinte pentru exercițiul în curs.
3. Descărcarea de gestiune a administratorului revocat și predarea gestiunii către noul administrator.

H. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

I. Completarea obiectului secundar de activitate cu următoarele active: 2010 Tăierea și rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnultii.
2. Completarea art. 9 din actul constitutiv al societății cu următoarea prevedere: „Adunarea Generală a Acționa
rilor, atât ordinară cât și extraordinară, se va putea ține prin video/teleconferință, cu participanți situați in mai multe 
locuri, împreună sau la distanță, interconectați audio - video, în următoarele condiții la care vor trebui să facă referire 
procesele verbale:

să fie prezenți în același loc președintele și secretarul ședinței, care vor proceda la redactarea și semnarea 
procesului verbal;

să fie permis președintelui adunării să certifice identitatea celorlalți participanți in timpul desfășurării adunării 
și să constate și să valideze rezultatele votului;

să fie permis secretarului ședinței să perceapă în mod adecvat evenimentele din timpul adunării rezultate în 
urma deliberărilor;

să fie permis persoanelor care iau cuvântul să participe la discutarea și votarea simultană a punctelor înscrise 
pe ordinea de zi, să vizioneze, primească și trimite documentele;

să fie indicate în convocator (cu excepția cazului in care adunarea generală nu este totalitară) locațiile 
audio/video conectate prin grija societății, pe care participanții le vor putea accesa, locul ținerii adunării fiind considerat 
cel in care sunt prezenți președintele și secretarul ședinței; va trebui de asemenea să fie pus la dispoziție un .număr 
corespunzător de liste de prezență, egal cu numărul de locații audio/video conectate în care-se ține adunarea.
3. Completarea art. 10, alin. 2 din actul constitutiv al societății cu următoarele atribuții:
h) stabilește politica economică a societății;
i) efectuarea de acte de administrare extraordinară a societății, astfel cun sunt acestea definite la art. 15, alin. 
5, din prezentul act constitutiv.
4. Completarea art. 11, alin. 2, din actul constitutiv cu următoarele atribuții ale Adunării Generale Extraor
dinare:

mutarea sediului societății;
schimbarea obiectului de activitate al societății;
majorarea capitalului social;
reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități 

fără personalitate juridică.
5. Completarea art. 12 din actul constitutiv cu următoarele aliniate:
(2) Adunarea generală este convocată de către președintele consiliului de administrație la cererea unuia dintre membrii 
acestuia, â comisiei de cenzori sau a acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social, indicând motivele.
(3) Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută numai prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire sau prin scrisoare simplă, eventual trimisă în prealabil prin fax sau prim e-mall, expediată cu cel 
puțin 15 (cincisprezece) zile inainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă in registrul acționarilor.
(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor pro
blemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, cu toate informațiile necesare.
(5) în caz de nerespectare a formalităților cerute pentru convocare, adunarea generală poate fi ținută și poate lua orice 
hotărâre de competența adunării, dacă la aceasta participă acționarii reprezentând întregul capital social și toți membrii 
consiliului de administrație și cenzorii sau auditorii, dacă au fost numiți. Dacă membrii consiliului de administrație, 
cenzorii sau auditorii, dacă au fost numiți, nu sunt prezenți, președintele adunării va trebui să menționeze in procesul 
verbal că membrii, cenzorul sau auditorul au fost informați despre adunare.
(6) Adunarea generală se poate ține la sediul societății sau in orice alt loc, chiar și în interiorul țării, indicat în convocare.
c. awfmdut i q Hin artiil rnnstitiitiv se modifică mm urmează'

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din trei până la cinci membri;
(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; .
(3) Membrii consiliului de administrație sunt investiți cu puterile necesare pentru administrarea ordinară a societății, cu 
excepția limitelor prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute la alin. 
(11) al prezentului articol.
(4) Pentru administrarea extraordinară a societății este competentă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 
Anumite puteri de administrare extraordinară pot fi delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor consiliului de 

.administrație, determinând care dintre acestea, Urnitele și modalitățile de exercitare.
(5) în vederea precizării prevederilor de la punctul de mai sus, sunt considerate acte de administrare extraordinară a 
societății, de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:
a) operațiunile cambiale și de finanțare pentru o valoare mai mare sau egală cu 100.000,00 (una sută mii) euro;
b) operațiunile imobiliare;
c) operațiuni de achiziții și/sau înstrăinări de participații în alte societăți;
d) achiziții și înstrăinări de întreprinderi și de bunuri mobile cu o valoare mai mare sau egală cu 100.000,00 (una sută mii) 
euro;
e) acordarea de garanții reale și personale;
f) aprobarea de planuri strategice, industriale, financiare;
g) aprobarea în general de politici generale ale societății;
h) încheierea, prelungirea, modificarea, rezilierea oricărui contract, acord și alte similare în contul societății, de durată 
- atât inițială, cât și în urma prelungirii - minimale de doi ani, cu excepția contractelor de gestiune curentă a societății;
i) participarea sau acordarea de împuterniciri pentru participarea la adunări generale ale societății în care dețin participații, 
și oricum toate operațiunile de gesionare cu o valoare mai mare sau egală cu 100.000,00 (una sută inii) euro;
(6) Consiliul de administrație va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și de pierderi, precum și orice altă obligație 

stabilită de lege.
(7) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație, care pot fi aleși dintre acționari sau terțe persoane care 

nu sunt acțioanri, este de trei ani, cu excepția cazului în care prin actul de numire a fost stabilit altfel.
(8) Este permisă revocarea membrilor consiliului de administrație în orice moment, fără a fi necesară motivarea acestui 
lucru. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși.
(9) Membrilor consiliului de administrație le este interzis să aibă calitatea de asociați responsabili nelimitat în societăți 
concurente și să exercite activități concurente, în contul propriu sau al terților.
(10) Consiliul de administrație se poate întruni in orice loc decide președintele acestuia. Președintele consiliului de 
administrație are putere disjunctă de semnătură.
(11) Pentru validitatea deliberărilor consiliului de administrație este necesară prezența și votul favorabil al majorității 
membrilor săi.
(12) Membrii consiliului de administrație pot încheia acte juridice prin intermediul cărora să achiziționeze, să înstrăineze, 
să închirieze, să schimbe sau să acorde garanții asupra bunurilor societății, a căror valoare depășește jumătate din 
valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, doar după aprobarea Adunării Generale Extra
ordinare a Acționarilor.
(13) Fiecărui membru al consiliului de administrație ii sunt rambursate cheltuielile efectuate in interes de serviciu.
(14) !n situația in care societatea are un administrator unic, acestuia îi vor fi aplicate, in măsura în care sunt compatibile, 
dispozițiile prezentului act constitutiv. Când este un singur administrator și acesta vrea să se retragă, precum și in caz de 
deces sau de împiedicare fizică a acestuia, adunarea generală va fi convocată de urgență pentru numirea unui nou 
administrator.
(15) In caz de vacanță a unuia sau mal multor administratori, ceilalți administratori sau cenzori procedează la convocarea 
de urgență a adunării generale pentru substituirea administratorului care lipsește.

Diverse
1. Aprobarea acordării mandatului de reprezentare a societății unui mandatar, în vederea ducerii la îndeplinire 
a tuturor formalităților cerute de legislația română în vigoare pentru Înregistrarea hotărârilor ce au fost adoptate de către 
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății, la toate instituțiile abilitate.
2. întocmirea unui nou act constitutiv care să conțină toate modificările anterioare, inclusiv cele care vor fi 
adoptate de către Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor în urma prezentei convocări.
în cazul în care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri 

următoarea convocare este pentru data de 17.01.2006, in aceleași condiții privind ora și locația. o&rasj
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• Deva, etaj 4, acoperit, cărămidă, parchet, 
lavabh, centrală termică, interfon, zona piața 
centrală, ocupabil imediat. Tel. 233473, 
0723/712388.
• ocazie! Urgent, et I, 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, 
parchetîn camere, ușă nouă, bloc din cărămidă, 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări. fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208,

, f 0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
' - • ap. 4 camere, 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, hid roizol ație 
nouă Preț 60.000 euro, negociabil. (Casa 
Majestic)
• dec, zona Dorobanți, st 102 mp, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, contorizări, etaj 2, preț 1,7 
mid. lei. tel. 0726/710903. (Prim a-lnvest)

Vând case, vile (13)

• Deva, central, 4 camere, bucătărie, baie, 
centrală termică, 140 mp, garaj, 400 mp grădină, 
preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004.
• Deva, zona Ceangăi, 3 camere, baie, bucătărie, 
apă, gaz. canalizare, acces din 2 străzi, st 600 
mp, preț 60.000 euro. Tel. 0726/710903.

• Simeria, Str. Hunedoarei, nr. 8, recent 
■er ’M 2 camere, bucătari ’ e arm 
na ă, instant p< apă cală, curte și 
grădină, preț negodabiL TeL 0265/264979, 
0744/778823.

o 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)
o 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)
• în zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. TeL 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. TeL 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• în zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mrmason)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78.000 euro, neg. TeL 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• casă bătrânească în Deva, zona AL Vlaicu, 
teren st 750 mp, toate facilitățile, preț 53.000 
euro: Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

<
• central, Deva,4camere,bucătărie,baie,garaj, 

" centrală termică 400 mp, grădină preț 75000
euro neg., tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Deva, zonă centrală 4 camere, bucătărie, baie, 
centrală termică st 140 mp, apă gaz, canalizare, 
grădină 500 mp, garaj, preț 100.000 euro. (Prima- 
lnvest)

Cumpăr casă (14)

• în Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, casă cu grădină 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)

Filiala Bradmin S.A. Brad, 
județul Hunedoara organizează licitație, în data de 

16.01.2006, pentru încnirierea unui spațiu de 13,2 mp 
în cadrul Laboratorului de analize Gurabarza, a unui 

cuptor de topire și a unei balanțe microanalitice.
Licitația va avea loc la sediul unității. 

Informații la telefon 612800, int. 130.
(36916)

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. 0724/065448.
• sat Banpotoc, central, zonă turistică TeL 
0746/051821.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească, preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă, canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Mihăifent lud. Hunedoara, s totală 1300 mp 
(teren + casă), utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță. Preț 9.500 euro, negociabil. (Casa 
Majestic)

Vând garsoniere (19)

• Simeria, multiple îmbunătățiri, etaj interme
diar, convector, ușă nouă zonă foarte bună 
accept și rate și închiriez apartament 3 camere. 
TeL 0744/361809,0722/582097.
• etaj intemedtar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400 , 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron,tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400. 0742/005228, 
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 Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. TeL 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona 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 
chiar azi, preț 25.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
0788-165704. (Fiesta Nora)
• zona Lie Auto, dec., balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat, preț 63.000 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 Eminescu, etaj 2, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat, preț 420 mii. 
Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• confort ă decomandate, bucătărie, faianță și 
gresie, în baie faianță și gresie, balcon, lamelar, 
zona Mărăști, preț discutabil. TeL 0741/154401, 
227542 seara (Ag. Garant Consulting)
• confort 1, semidecomandate, bucătărie, baie, 
balcon, etaj intermediar, zona Kogălniceanu, 
preț 62.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401, 
227542 seara (Ag. Garant Consulting)
• confort 1, persoană fizică, bucătărie, baie, 
balcon, suprafață peste 35 mp, blocul 15, 
ocupabilă imediat. Tel. 0741/154401, 227542 
seara (Ag. Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon, etaj intermediar, zona Mărăști, preț 
79.000 ron. Tel. 0741/154401, 227542 seara (Ag. 
Garant Consulting)
• zona Kogălniceanu, urgent, etaj intermediar, 
balcon, fără amenajări, preț 58.500 ron. Tel. 
0740/013971. (Ag. Garant Consulting)
• Deva, Mărăști, etajintermediar, balcon, deco
mandate, contorizări, preț 65.000 ron, negociabil. 
TeL 0740/013971. (Ag. Garant Consulting)

• Mărăști, etaj 1, decomandate, contorizări, 
repartitoare, 38 mp, preț 79.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (Ag. Garant Consulting)
• Dada, balcon, contorizări. preț 50.000 ron, 
negociabil. TeL 221712,0724/305661. (Ag. Garant 
Consulting)
• Mărâstiul Nou, etaj 3, decomandate, faianță, 
gresie, balcon, contorizări, preț 65000 ron. Tel. 
221712,0724/305661, (Ag. Garant Consulting)
• apometre, balcon, etaj intermediar, Gojdu, 
preț 60.000 ron. Tel. 0743/549654. (Ag. Garant 
Consulting)
• urgent, dec, centrală termică, termopane, 
gresie și faianță, st 40 mp. zonă ultracentrală, 
preț 820 mii. lei neg, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, balcon, 
parchet, st 32 mp, contorizări, preț 720 mii. lei. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 10 parcele terenaSOO mp, zona Căprioara. TeL 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case de vacanță. Tel, 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură,ambele 
localitateaTotești ■ Hațeg, lângăcanton, acteîn 
regulă, titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 4000 mp teren la Sântuhalm, fs 50 m, loc de 
casă, apă, curent, gaz în perspectivă, preț 12 
euro mp, negociabil. Tel. 0726/710903.
• 500-1000 mp teren intravilan în Simeria, zonă 
neinundabilă vedere panoramică. Tel. 260412.

• Intravilan la DN Sântuhalm ■ Macon, 8300 mp, 
fs 60 m, loc drept, ideal pentru construcții hale 
industriale etc, preț 12 euro mp. Tel. 0726/710903.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, preț 10 euro mp, gaz, curent la 
poartă Tel. 220269,0746/029058.
• intravilan, 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.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.

• un hectar teren arabil, Orăștie, preț negociabil, 
vând casă în Simeria, recent renovată preț 1 
mld.lei.Tel.0722/601892.

• intravilan, ntersecțla Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• 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)

• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Hravferchzonă industrială st 7860mp,front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă ‘m spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400.0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366 (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. TeL 
223400,0724/169303,0740/914688.  (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)

Bereholdschi Aurelian Orlando, domiciliat în Deva, Str. Liliacului, bl. 21, sc. J. ap. 3, județ Hunedoara, creditor al debitoarei 
Crăciun Carmen, domiciliată în Banpotoc, nr. 17, comuna Hărău, jud. Hunedoara, în baza titlului executor constând în Ord. 
nr. 4565/2005 pronunțată de Judecătoria Deva, în dosar nr. 6029/2005 și al contractului de garanție mobiliară încheiat 
la 22.09.2005, între părți și înregistrat în arhiva electronică de garanții mobiliare sub nr. 3082/11.11.2005 pentru care 
s-a eliberat avizul garanției inițial cu același număr de către CCIR Hunedoara, în conformitate cu prevederile art. 69 din 
Legea nr. 99/1999 din titlul privind regimul judiciar al garanțiilor mobiliare, publicăm prezentul

ANUNȚ DE VÂNZARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
a 20 de părți sociale, numerotate de la 1 la 20, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală de 200 
RON deținute de debitoarea Crăciun Carmen în capitalul social al S.C. STIL ART DECORATION S.R.L, cu sediul în Banpotoc, 
nr. 17, jud. Hunedoara, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J.20/749/2003, cu prețul de strigare de 20.000 RON. 

Licitația se va ține în data de 03.01,2006, ora 10,00, la Deva, Piața Victoriei, nr. 2, et. 3, camera 303 (sediul I. P H.S.A.) 
urmând a se vinde la cel mai bun preț oferit care se va achita în 24 de ore, de la adjudecare.
Invităm pe cei care dețin vreun drept asupra părților sociale scoase la licitație să anunțe creditorul înainte de data stabilită 
pentru vânzare. (36934)

• intravian, 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)
• intravian, la DN7,Sîntandrei,st3315 mp,front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcate 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)
• «rtravian, 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., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravian la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravian, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• Intravian t605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• zonă bună intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. TeL 235208 0724/620358. (Rocan 
3000 SRL)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. TeL 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp. fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• In Bălatî, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• în zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. TeL 206003. 
(Ag. Mimason)

• teren Intravilan zona Zăvoi st 600 mp, fs 40 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp. Tel. 211075.0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• teren intravian, vizavi de Petrom, Sîntuhalm, 
st 2250 mp, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, 
preț 9 euro/mp. Tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
■ teren Hravian, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, 
fs 13 m, acces auto, gaz, apă curent, ideal con
strucție casă Preț 35 euro/mp, neg. Tel. 211075, 
0740/232043, 0726/130557. (Mondial Casa)
• 10M mp intravilan, Zăvoi, ideal construcție 
casă fs 17 m, toate facilitățile. Preț 32 euro/mp. 
Tel 211075, 0745/666447, 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)
• st 2000 mp, posibilități cabană utilități în 
apropiere, zona Deva, preț 8 euro/mp, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 10500 mp, la șoșea, cu loc de casă toate 
facilitățile, preț 15000 euro neg., tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafață minimă de 
10 ha 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, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

• societate comercială vinde urgent spațiu 
betonat, imprepnuit, 5044 mp, zonă indus
trială Deva, preferata producție, depozit en 
gros, serâu firmă etc, construct» birouri 100 
mp, merită văzut Informații teL 231483, 
213826.

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

• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Politia Județ, 35 mp, amenajat, func
ționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38.000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

Vând alte imobile (27)

• vând fostul Agromec, atelier, 2 șoproane, gos
podării, anexe și teren aferent 2068 mp. Lă- 
pușnic, str. Principală șoseaua Deva - Timișoara 
TeL 0722/211359.
• vând microfennă în Orăștie, Str. Târgului, nr. 
29 A.

Imobile chirii (29)

• ofer petnru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată cu baie, tv, centrală termică Deva preț 
700.000 lei/zi. Tel. 0721/055313.

• P+l, 4camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică pivniță, garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină, ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• primesc in gazdă la bloc, 2 eleve de la țară 
condiții foarte bune, centrală termică apometre, 
în apropierea LiceelorTraian, Energetic, Grigore 
Moisil.Tel. 229897.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel, 0726/523833. (imob 
Eurobusiness)

• Ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587.0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în De' 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zone 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• apartament 3 camere, decomandate, centn 
termică proprie, proaspăt renovat, mobil 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nc 
situat în spatele pieței centrale, preț 2 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/0052) 
(Casa Betania)
• zona Mărăști, garsonieră, etaj intermedi; 
termopane, cu îmbunătățiri, contoriză 
mobilată, ocupabilă imediat, preț 100 euro/lur 
Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminesi 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp, ap 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, pre 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 2352C 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumc 
gresie integral, contorizări, pretabil cabin; 
internet birouri, ocupabil din 1 decembrie 200 
preț 150 euro/lună. Tel. 0745/640725. (A 
Mimason)

• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, gri 
sanitar, centrală termică, termopan, pretat 
cabinet sediu, depozit preț 450 euro/lună, ne 
TeL 0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozi 
căldură, apă, trifazic, preț 150 euro/lună Tt 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acce 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 eur 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă preț 45 
euro, neg. TeL 0745/640725. (Ag. Mimason)

• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj. 
dec., vedere la bulevard, centrală termic; 
recent amenajat parchet gresie, faianți 
aragaz, frigider, ideal pt. locuit sediu firm; 
birouri, preț 250 euro/lună neg., pe termen Iunt 
tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva 
Arad, suprafață minimă 10.000 mp, c 
deschidere mare la DN, minim 6tftn pt par cari 
se oferă prețul pieței, tel. 0723-251498, 0254 
232808. (Fiesta Nora)
• ofer pentru închiriat garsoniere, zon. 
Dorobanți și Kogălniceanu, mobilate, utilate 
dec., etaj 2, preț 100 euro. Tel. 211075, 072 
130557,0747 779751. (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam., mobilat utilat, zonă centrali 
gresie, faianță, tv, automată centrală termică 
termopan, etaj 2, conterizări, preț 180 euro, chel 
tuieli incluse. Tel 211075, 0726/130557 
0745/666447. (Mondial Casa)
• caut urgent să închiriez apartament 2 camere 
nemobilat, ofer 80 euro/lună indiferent de zonă 
tel. 227038. (Ag. Super-Casa)
• caut lagent să închiriez garsonieră mobilată 
ofer 80 euro/lună tel. 227038 (Ag. Super-Casa)
• ofer chirie în garsonieră mobilată Dacia, 8( 
euro, tel. 227038 (Ag, Super-Casa)
• ofer chofe la casă o cameră mobilată acces 
separat bucătărie, baie, zona Lie. Decebal 
pentru un domn serios, nebăutor, 70 euro/lună 
(cheltuieli întreținere incluse), tel.227038 (Ag 
Super-Casa)
• In regim hotelier, cameră mobilată Deva, cl 
baie, tv, centrală termică 700.000 lei/zi, tel, 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• casă centrai, Deva, mobilată occidental, 
centrală termică 300 euro/lună cu taxe incluse, 
tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)

• apartament 2 camere, contorizări, mobilat, 
etaj intermediar, zonă bună occidental, 150 
euro/lună tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Auto românești (36)

• vând Dada Super Nova Confort, an 2003, unic 
proprietar, vopsea originală din fabrică meta
lizat, 36.000 km, mașină de garaj, ireproșabilă 
Tel. 0723/270348
• vând urgent Dacia Supernova, af 2001, stare 
perfectă închidere centralizată acte la zi, MP3, 
boxe, 43.000 km la bord, preț 3300 euro. Tel. 
0745/375795.
■ vând/schknb Dacia 1310 Li, an 2002, 
octombrie, verde metalizat, unic proprietar, 
totul original, mașină de garaj, preț negociabil. 
Tel. 0722/369529.

Auto străine (37)

• vând Seat Marcela, af 1991, stare foarte bună 
preț 25 milioane lei. Tel. 0742/223540.

• vând Skoda Fabia break, af 2002, motor de 1,4 
MPI, închidere centralizată airbag, climă cd, 
preț 6900 euro, negociabil. Tel. 0722/131105.
• vând urgent Lancia Thema 2,5 TD, an 1987, 
închidere centralizată geamuri electrice, jenți 
Mg, tapițerie, faruri, curele, telescoape noi. 
alarmă preț 2500 euro. Tel. 0724/351122.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând circular manual Bosch SPK 54, nou, 
storcător fructe, tv color Waltham WT 770 T, 
diag. 67 cm. Tel. 260570.
• vând drujbă Stih! 310 cu lamă de 60 cm, 
sigilată adusă din SUA, sub prețul pieței. Tel. 
0254/228369.
• vând utili agricole: tractor U 650,2 remorci 
RM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
tel. 0743/693527.

FII INSPIRAT, ALEGE să lucres 

marketing-publkitate pentru PRIML1 I 

AR DE AFACERI DIN ROMÂNI/ 
vrei sâ-fi fie apreciat profesionalismul, < 

abilitați de comunicare și negociere 

locuiești în Deva, Hunedoara, Brad, C 

Hafeg sau Petroșani, atunci suna la teL 
71.22.55 sau 0788/633.862. îți oferim c 

munca, salariu motivant, posibilitatea de 

într-ofirmă tânăra în plina

ANUNȚ
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Asociația Salvltal Hune* 
doara organizează concurs pentru ocuparea a șapte posturi vacante de pompieri-salvatori 
(paramedici) existente la Serviciul Public Comunitar pentru Intervenții Rapide al Municipiului Hune
doara din Cadrul Asociației Sa Ivi ta I Hunedoara, în ziua de luni, 16.01.2006, ora 10,00, la sediul 
Detașamentului de pompieri al municipiului Hunedoara.
Concursul constă într-o probă de aptitudini fizice (eliminatorie) și un interviu.
Dosarele candidatilor vor fi depuse Io Biroul personal, resurse umane, salarizare, organizare, din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, până în ziua de vineri, 13.01.2006, ora 
13,00.
Informații suplimentare la tel. 713766 - Biroul personal resurse umane, salarizare, organizare, 
Acte necesare pentru dosar:

- Cerere de angajare;
- Dovada domiciliului stabil în municipiul Hunedoara (buletin de identitate/carte de iden- 
titate-xerocopie);
- Copie de pe actul de studii (liceul);
- Livret militar (xerocopie);
- Permis de conducere (xerocopie);
- Curriculum vitae;
- Certificat de cazier judiciar;
- Carte de muncă (să nu fi avut desfacerea C.M. disciplinar);
- Apreciere de la ultimul loc de muncă;
- Vârsta maximă 30 de ani.

Bibliografia pentru interviu:
■ Ordinul Ministrului Sănătății nr. 270/2004 privind asistența medicală de urgență preipita- 
liceascâ (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 30/04/2004). (34752)
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• vântVIncNrfez 
Liceul Snortiv, tel

> vând motor electric de tăiat lemne, stare 
lună 2,2 kw putere. Tel. 0729/099056 sau 226839, 
lupă ora 16.

araj 5,40/3,00 m, lângă 
Tel. 0254/214564.

• vând 4 calorifere din fontă, stare bună preț 
negociabil. Tel. 217006. •

• Depozit materiale de construcții

• Instalații termice ți sanitare 
(centrale termice, cazane pe lemne, 
calorifere, boilere pe gaz ți 
electrice, țeava multistrat Henco)

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

Garaje (43)

Piese, accesorii (42)

Mobilier si interioare (47)
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Deva, sfr. M Eminescu, bl. C2, ap.44
h-:. 0744-644.831 j Fax: 0254-215'^2

www.cebeneledorulit.ro, cebeneledonilet4tyahoo.com 
tel./fax: 0254/772244; tel. cabană 0788/000277 (33844)
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pentru uz gospodăresc;
- prethiM electronice,
- vopsefa» UwabNOt lacuri, adezivt;
- imite agricolei s-

Aho, aho!

Bună seara, buni gospodari, 

Seara lui Sfântu' Vasile 

Să vă fie la toți de bine.

Și nouă de folos 

C-am ajuns sănătoși! 
Stați băieți și nu urați 
Sama bine să luați!

Și de acu, flăcăi, urați, 

Zurgălăi și clopoței 
Cea la roată, măi flăcăi! 

Mâine anul se-noiește 

Plugușorul se pornește, 

Plugușorul făr* de boi, 
Plugușorul tras de noi. 
înc-o roată, măi flăcăi! 

Hăi, hăi!

S-a sculat mai an 

Bădica Traian 

Ș-a-ncălecat 

Pe-un cal învățat 

Cu nume de Graur, 
Cu șaua de aur, 

Cu frâu de mătase 

Cât vița de groasă.

El în scări s-a ridicat, 

Peste câmpuri s-a uitat 
Ca s-aleagă un loc curat 

De arat, de semănat.

S-a apucat într-o joi 
Cu plug cu doisprezece fai. 

Boi boureni 
în fante țintâței. 

Mânați flăcăi!

Hăi, hăi!

Și ara joi văile, 

Vineri coastele, 

Sâmbăta apele.
Și s-o oprit plugul 
într-un os de râmă

S-afăcut fărâmă.
Și nu s-a găsit nimeni

Să-I dreagă
Decât feciorul Căldărarului

Din fundul Iadului.

Bum pluguri mai finea!
Zurgălăi și clopoței, 
Strigați ceala măi flăcăi!

Până ia săptămână
Și-a umplut cu aur niSna 

Și se duse ca să vadă 
De i-a dat pământul roadă 

Și tfe-i grâul răsărit.

jupanul gazdă j-a-plecat.

Două spice a apucat,
h năframă le-a legat,
Ea upâ’ieasa gazdă le-a aruncat.

Casa de s-a luminat

Și gloata s-a Bucurat.
Dar jupanul gazdă taie s-a întristat, 

mi femeie, măi femeie, 
Grâul nostru o fi piele!

Taci, bărbate, blestemate, 
Sui pe vatră și-ți dau lapte,

Și-o vărguță
Ca să te aperi de mâță!

Zurgălăi și clopoței,
Cea la roată, măi flăcăii 

Și ne-om duce la târg 

La Bârlădel.

Și-om tea nouă oca de fler 

Și vom face seceri mari 

Pentru seeefiteri tari.
Și seceri mititele Dentru fete 
tinerele,

Să-ți fie drag de ele. 

Iar una cârnă, bocârnă 

Ca o babă bătrână 

Tare cu dreapta trăgea 

Cu stânga polog făcea 

Din polog snop, 
Din snop claie, 

Până la cea fată de arie.

Care cu picioarele treiera, 

Cu nările vântura,

Cu urechea fa sac turna
Și la flăcăi căuș nu le mai trebuia. 

Stați băieți ți nu urați, 
Sama bine I luați, 
Șide-ac. flăcăi, urați?

Zurgălăi și fupnțeif 
®'T ia roată, mai flăcăi.

Când om mai veni ta anul 

Săvârșim îmbobociți 

Ca merii, ca perii, 
fa mijlocul mii,

Be toate îmbelșugată I 

Sustlîoc verde pe masă 

Rămâi, gazdă, sănătoasă! 
La anul și lamulțl ani!

f f<î. A V f - L
DEVA, B-DUL DECEBAL NR. 4A 

Tel/Fax 0254/214543,0254/234247 
E mail: naxushuvelOrddinlc.ro
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Decese (75)

După o îndelungă și grea sufe
rință, anunțăm că a trecut la 
Domnul cel care a fost
NEICONI EUGEN (JENU) 

în vârstă de 67 ani, din Hațeg, un 
soț bun, blând și un tată iubitor, 
înmormântarea are loc azi, 30 
decembrie, ora 13, în Hațeg.Soția Delia, fiica Adriana și ginerele Dan

.
Cu tristețe ne despărțim pentru o vreme de dragul

. naște ■
NEICONI EUGEN

din Hațeg, suflet nobil și de o nespusă bunătate. Vei j 
fi mereu în amintirea noastră, dragă JENU, iar până 
la revederea în ceruri, ne mângâiem cu versetul „nu 
vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde” căci dacă 
credem că Isus a murit și a înviat, tot așa credem că 
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu El pe cei 
care au adormit în El. 1 Tes, 4 -14. Rudele și prietenii..

.* 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.) - Filiala Hunedoara anunță 
încetarea din viață a celui care a fost un profesionist de 
excepție • expert contabil de onoare

RADERMACHER ADALBERT
Suntem alături de familia îndoliată. Dumnezeu să-l odih
nească!

• vând urgent 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.
• vând urgent mobilă, superavantajos. Tel. 
22703&

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând DVD cu amplificator și tuner încorporat, 
preț 2 milioane lei. Tel. 0745/253413,218234.

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

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

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

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț convenabil. Tel. 770367,770735, 
0722/876141.

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

• vând candelabra cristal de Boemia deosebit 
de frumos cu 3 brațe și ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• cumpăr dețeu plastic, lăzi, dopuri, paleți, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857.
• vând cazan țuică 70 litri, bute varză 400 litri. 
Tel. 236944.

, Stimați consumatori,
SC DISTRIGAZ NORD SA vă aduce 
la cunoștință faptul că, în cadrul facturii pentru consumul 
gazelor naturale din luna decembrie 2005, se va face un 
prezumat de consum. în acest fel, clienților societății 
Distrigaz Nord nu le vor fi afectate interesele, având în 
vedere că începând cu data de 01.01.2006 vor intra în 
vigoare noile prețuri pentru gazele naturale.
Vă mulțumim pentru înțelegere! (36sss)

Consiliul local al comunei Băcia 
anunță scoaterea la CONCURS, pentru data de 11 - 12 

ianuarie 2006, a următoarelor posturi:
- inspector (birou buget - contabilitate}
- referent de specialitate (arhitect)
Condiții speciale:
- pentru inspector - studii superioare
- pentru referent de specialitate - cel puțin studii superioare de 
scurtă durată în domeniile arhitectură sau construcții
- cunoștințe complexe în utilizarea PC, Windows, Word, Excel, 
Access
Alte condiții, actele necesare, precum și bibliografia se pot 
obține la sediul Consiliului local Băcia, sau la telefonul 
264.580. (36891)

MARELE PREMIU
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-SG inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Garaș-Severin, 
Hunedoara, Arad și.Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL..
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei

Informația te privește!

• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg. suprafața plat
formei 0,80/0,80 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dinu Leonora. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

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

• transport marfă, mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară, cu camion acoperit de 
3,2 tone, utile, dimensiuni 6/240/2,40 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.
• lucrări de zidărie interioară, zugrăveli în var, 
lăvabil, vopsitorie, placări gresie, faianță, prețuri 
avantajoase. Tel. 0729/137726,0729/263810.
• reparați electrocasnice, audio - video, ara- 
gaze, yale, antene, mobilă suspendată, instalații 
electrice etc, la domiciliul clientului. Telefoane 
0745/050659,0721/079491,219413.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

Cotidianul numărul
1 al județului!

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

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

Oferim:

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

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

SC Inform Media SRL, Ștr. 22 Decetrtbrie 37$, £ 
persoană de contact Sorina Strinai, E-mail: 
sorina.sirmai@informmediă;rd, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0720/400454.

£ s
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• chioșcul de aia re lângă Corni hn:
• chioșcul de zum» din stai ia de autobuz
Orizont Micro 15:
« chioșcul dc ziar» de iângă Galeriile Arta

. Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentar» Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția Zamtrresuu H

i dul Deeebal.
• Cepromin;
• Cooperativa de consum .Dobira:

I « Centrul de schlmtere a buteliilor IHa.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Vor avea o nuntă grecească

•Propusă. Naomi Watts ar putea interpreta rolul principal feminin din următorul film al seriei James Bond. Producătorii seriei au fost impresionați de felul în care actrița a jucat în producția „King Kong".
•Dat publicității. Certificatul de căsătorie al lui Elton John a fost făcut public, ieri, de serviciul de stare civilă din Windsor, unde cântărețul și-a unit destinul cu cel al partenerului său, David Furnish, la 21 decembrie.

Alunecare de teren Yemeni caută vic-
timele unei alunecări de teren, într-un sat din 
regiunea Kawkaban, la 80 Kilometri de capitala 
Sana. Cel puțin 36 de oameni au murit (Foto: epa)

M Kelly Brook și actorul 
Billy Zane intenționează 
să își celebreze nunta în 
stil grecesc.

Londra (MF) - Actrița Kelly Brook, aleasă anul acesta să deschidă sezonul de iarnă de reduceri la luxosul magazin londonez Harrods, a dezvăluit că vrea să aibă o nuntă în stil grecesc.„încă nu am stabilit o dată exactă, însă este aproape sigur că ceremonia va avea loc în Grecia”, a declarat ea.„Mama lui Billy este elenă, iar el a trăit acolo ani de zile și vorbește fluent limba greacă. Nu am fost niciodată la o nuntă grecească, dar am văzut imagini din care transpare o atmosferă plină de viață”, a adăugat Brook.
Amenință că îi dă în judecată

Cu fosta soție
New York (MF) - Rap- perul Eminem se va recăsători cu fosta lui soție, Kim, la 14 ianuarie 2006. Revista americană Star susține că această dată este reală și că a obținut o invitație oficială la nuntă trimisă de Eminem familiei și prietenilor de Crăciun.Pe invitație, cântărețul a scris: „în această zi mă voi căsători cu prietena mea cea mai bună, cu cea care mă face să râd, femeia pentru care trăiesc și pe care o iubesc”. Eminem îi invită apoi pe apropiații săi să ia parte la nunta lui „Kimberley Anne Mathers și a lui Marshall Bruce Mathers III la 14 ianuarie, ora 17.00”.Eminem s-a căsătorit prima oară cu Kim în 1999 și a cerut divorțul după 14 luni de mariaj.

Billy Cristal (Foto: epaj

Refuza
Lxs Angeles (MF) - 
Actorul american de 
comedie Billy Crystal, 
care a prezentat opt 
ediții ale Premiilor 
Oscar, a refuzat ofer
ta organizatorilor de 
a găzdui evenimentul 
în 2006. El și-a moti
vat refuzul prin pro
gramul încărcat, care 
include turnee de 
promovare a one- 
man show-ului său, 
„700 Sundays". 
Chris Rock, care a 
găzduit Oscarurile în 
martie 2005, a 
anunțat deja că nu 
va reveni pe scena 
teatrului Kodak pen
tru o nouă expe
riență de acest fel.

M Brad Pitt e supărat pe 
cei care i-au făcut poze 
în timp ce se afla în bal
conul locuinței.

Los Angeles (MF) - Avocatul lui Brad Pitt, John Lave- ly, a trimis o scrisoare prin care amenință cu acționarea în justiție a oricărei instituții de presă care publică fotografii ce i-au fost făcute ilegal actorului în timp ce se afla pe balconul locuinței sale din Los Angeles.Agentul lui Pitt, Cindy Gua- genti, a declarat că fotografiile au fost făcute ilegal, însă nu includ imagini nud. „Am fost contactată de avocatul lui Brad, însă documentele pe care le-am primit nu pre
Cel mai mare star de cinema

Temperaturile au scăzut până la -10 grade 
Celsius și se anunță căderi mari de zăpadă 
în jumătatea estică a Marii Britanii. (Foto: epa)

•--------  —țn™—

M Tom Cruise a fost 
ales în fruntea topului, 
într-un sondaj realizat 
de revista Empire.

New York (MF) - Tom Cruise a fost ales, într-un sondaj realizat de revista Empire, cel mai mare star de cinema al tuturor timpurilor, deși cinefilii i-au acordat și titlul de cel mai iritant star în 2005. La sondajul revistei Empire au luat parte peste 10.000 de iubitori de film.în același top, Kate Winslet a obținut titlul de cea mai bună actriță, în timp ce Kevin Spacey a obținut titlul similar pentru actorii de sex masculin.

Un nou „Mary Poppins"
Londra (MF) - Richard Eyre, regizorul spectacolului de teatru londonez „Mary Poppins”, a fost abordat de Spielberg în vederea elaborării unei noi versiuni a filmului din 1964, în care rolul principal a fost interpretat de Julie Andrews.„Spielberg vrea să facă un nou film despre Mary Poppins și am discutat mult despre asta”, a spus Eyre. „Unui astfel de film îi va fi extrem de dificil să depășească originalul, însă copiilor le place povestea și sunt sigur că noua versiune a musi- calului va fi un succes”, a adăugat el.Regizorul american Steven Spielberg intenționează să filmeze o nouă versiune a musicalului clasic „Mary Poppins” din anii 1960, informează site-ul Ireland On-Line.

Postere deșuchiate cu șefi de stat
■ Postere controversate 
cu șefi de stat în 
ipostaze sexuale au 
apărut afișate în Austria.

Viena (MF) - Postere în care apar regina Elizabeta a Il-a a Marii Britanii, președintele american George W. Bush și cel francez Jacques Chirac, prezentați ca și cum ar întreține relații sexuale, au fost afișate la Viena, susci

Logodnicii și Al-Fayed (Foto: epa)„Vom avea o nuntă tradițională, care probabil va avea loc în 2006 și la care vor lua parte toți membrii familiilor noastre. Apoi intenționăm să mergem în luna de miere în Scoția sau într-un alt loc” diferit de destinațiile exotice alese de obicei pentru această perioadă, a spus ea.Actrița Kelly Brook și logodnicul ei, Billy Zane, au fost primiți la magazinul londonez Harrods chiar de către proprietar, Mohamed Al-Fayed.
cizează nimic referitor la nuditate. însă fotografii se aflau pe proprietatea lui Brad Pitt și au făcut ilegal poze”, a subliniat Guagenti.Brad Pitt a mai dat în judecată și revista Playgirl în 1997 în legătură cu mai multe fotografii nud publicate sub titlul „Brad Pitt gol!”.
Are binecuvântareaCât privește apropiata nuntă, -țtorul Jon Voight, tatăl Angelinei Jolie, a binecuvântat relația ei cu Brad Pitt. „Nu știu ce se întâmplă, însă dacă Brad și Angie au decis să își construiască o viață împreună, să aibă grijă unul de celălalt și să fie fericiți, atunci le urez tot binele din lume”, a declarat el.

Cruise cu viitoarea lui soție (Foto: epa)Perceperea lui Cruise drept cel mai iritant actor „ar putea fi o reacție la modul în care a fost mediatizat anul acesta”, a declarat editorul adjunct al 
tând vii controverse, transmite Reuters. Cancelarul Wolfgang Schuessel a cerut realizatorilor posterelor să le înlăture.Parte a unei serii numite „euroPART”, creată de artiști din cele 25 de state membre ale Uniunii Europene, pos- terele urmăresc „să reflecte evoluțiile diferite în plan social, istoric și politic cate au avut loc pe teritoriul european”, au anunțat reprezen
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publicației, Ian Freer. în cadrul acțiunilor de promovare a filmului „Războiul lumilor”, Cruise a anunțat că s-a logodit cu Katie Holmes, 
tanții organizației 25peaces, care a propus elaborarea posterelor.25peaces a primit un milion de euro finanțare din partea guvernului austriac pentru a face aceste lucrări.Proiectul, care include în total 150 de imagini, dintre care doar trei cu conotații sexuale, a provocat numeroase controverse în media și în lumea politică din Austria. 

cu care va avea în curând un copil. El a vorbit foarte mult anul acesta și despre convingerile sale scientologice și a criticat-o pe actrița Brooke Shields, care a recunoscut că ia medicamente pentru a depăși o depresie post-natală.în topul celor mai buni actori ai tuturor timpurilor, Cruise ocupă primul loc, fiind urmat de Robert De Niro, Harrison Ford, Al Pacino șl Marilyn Monroe.Steven Spielberg a fost desemnat cel mai bun regizor, în timp ce „Stăpânul inelelor” continuă să ocupe poziția de lider în topul filmelor favorite ale publicului. Sondajul a fost realizat pentru a marca numărul 200 al revistei Empire.

Nepoata Wafah Du
four, în vârstă de 27 de 
ani, este nepoata lui O- 
sama bin Laden. Aceas
ta a realizat un picto
rial pentru revista a- 
mericană GQ. (Foto: epa)


