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Cerul va fi mai mult noros..

Magazinele de produse electrocasnice 
din 15eva oferă spre vânzare televizoare cu 
plasmă. Prețul de aproximativ 20.000 de lei 
noi se justifică prin calitatea deosebită a 
imaginii Și sunetului. (Foto: Traian Mânu)

Sânge donat pe gratis
■ O pungă de sânge 
de 450 ml costă cca 
370 ron, valoarea sa 
reală este inestimabilă.

Deva (I.J.) - Faptul că, de la 
13 februarie 2006, donatorii nu 
vor mai primi bonurile valo
rice de 30 ron, face ca nu

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

, tru a fi rezolvate cât mai re-
CUVANfllL pec*e cu Putință. Ai vreo între- 

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 
și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- 
dresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

(Foto: Traian Mânu)

Fostele glorii ale Corvinului 
din anii 80 au readus fotbalul 
spectacol, aseară, la Sala Spor
turilor din Deva, câștigând cu 
scorul de 13-11 partida amicală și 
caritabilă cu echipa invitaților 
fostului campion mondial de box 
Mihai Leu. /p.7

AMIDIP - greva continuă
Călan (D.I.) - Angajații șocietății AMIDIP 

SA Călan au hotărât ieri să continue greva 
foamei, cel puțin până în data de 19 decem
brie. Subprefectul județului Hunedoara, Dan 
Pricăjan, ne-a declarat că, deși latura finan
ciară a fost rezolvată, greviștii au și unele 
revendicări legate de contractul colectiv de 
muncă ce nu pot fi soluționate. „Am purtat 
(ieri, n.r.) discuții cu reprezentanții sindi
catului, cu directorul firmei și primarul 
orașului atât la Călan, cât și la sediul Pre
fecturii, pentru a le explica greviștilor 
cadrul legal. Ei au decis să continue protes
tul până luni, când se vor întâlni cu lichida
torul”, a spus Pricăjan.

Deficit de cadre la Poliția TF

CUVÂWTML LIBER
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■ Lipsa de efective și 
mijloace de transport, 
sunt problemele Poliției 
Transporturi Feroviare.

Simeria (M.T.) - O singură 
mașină și 50% din personal, 
acestea sunt efectivele cu care 
își desfășoară activitatea Poli
ția TF Hunedoara. Din cauza 
lipsei acute de personal, în 

mărul celor 8500 de donatori 
din județ să scadă dramatic. 
De la identificarea donatorilor, 
cărora li sie fac analize foarte 
stricte, până la pacientul care 
are nevoie de sânge, există o 
armată întreagă de profesio
niști care fac eforturi uriașe 
pentru obținerea lichidului vi
tal. De o valoare neprețuită în 

localitățile din Valea Jiului, 
polițiștii TF au fost detașați în 
această zonă cu cea mai mare 
rată a infracționalității (70%), 
pe o perioadă de 246 de zile. 
„La Livezeni ar trebui să e- 
xiste cinci angajați, dar nici 
un post nu este ocupat, iar la 
Petroșani suntem deficitari cu 
trei oameni. Avem promisiuni 
din partea ministerului că, din 
2006, de la 1 ianuarie, va scoa

realitate, sângele are un preț: 
cca 1000 ron litrul. Același 
preț o are și plasma, care se 
obține din sânge printr-un 
procedeu specific. „38% din 
populație a avut hepatită B, 
un alt procent virusul leuce
mie, sifilis sau HIV. Aceștia 
nu pot fi donatori. Se fac o se
rie de teste pentru ca pacien

te la concurs posturile libere 
în județ”, declară comisai 1 
șef Eugen Iercu, adjunct al șe
fului secției regionale de Po
liție Transporturi, Timișoara. 
O altă problemă cu care se 
confruntă polițiștii TF, este 
lipsa de mașini.

Există una singură și majo
ritatea polițiștilor folosesc, în 
timpul serviciului, autoturis
mele proprii. 

tul care are nevoie de sânge 
să nu fie expus nici unui risc. 
Oricine donează sânge poate 
spune că salvează o viață”, 
susține dr. Victoria Hălmagi, 
șefa CTS Hunedoara. Cu toate 
că numărul donatorilor în 
județ a crescut cu 3,4%, în 
România doar 17 persoane 
dintr-o mie donează sânge.

Proces amânat
Deva (T.S.) - Instanța 

a hotărât amânarea pro
cesului intentat grupului 
de hunedoreni acuzați în 
dosarul „Comorile daci
ce”, din cauza neprezen- 
tării tuturor inculpaților 
la proces. Următoarea în
fățișare va avea loc îri 
data de 6 ianuarie 2006.

Restructurarea industriei alimentare 
Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și-a extins în 
acest an verificările la fabricile de procesare a 
laptelui și cărnii.

SI Fabrici închise în 2005 ,
Fabrici ce vor fi închise** J*
Fabrici beneficiare de fonduri SAPARD 

ggfabrid ce se vor transforma în carmangerii

Grafica. Cuvântul liber, sursa ANSV

Crișciorul - monitorizat!
■ O echipă de spe
cialiști a fost ieri la 
Crișcior pentru efectu
area analizelor.

Crișcior (M.T.) - După ce 
zeci de găini au murit în 
localitatea hunedoreană Criș
cior, specialiștii s-au deplasat 
ieri, la fața locului pentru a 
recolta probe. „Au fost prele
vate probe de sânge în ve
derea executării examenelor 
serologice complexe, inclusiv 
pentru influență aviară. în 
urma investigațiilor anato- 
mo-patologice efectuate pe do

uă cadavre de păsări specia
liștii sanitar-veterinari ple
dează pe un complex de boli 
digestive și respiratorii de na
tură bacteriană, urmând ca a- 
gentul etiologic cauzal să fie 
stabilit prin examene speci
fice de laborator. Precizarea 
diagnosticului final o vom 
face după parcurgerea tuturor 
examenelor complexe, odată 
cu emiterea buletinului de 
analiză. Zona va fi în conti
nuare monitorizată.", a decla
rat Marius Lăzărescu, directo
rul Direcției Sanitar- Veteri
nară și pentru Siguranța Ali
mentelor Hunedoara.

Primul ministru polonez s-a declarat nemulțumit de 
modul în care se derulează negocierile pe tema bugetu
lui UE. Discuțiile pe această temă în timpul summitului 
de la Bruxelles se află într-un moment de criză, (Foto: epa)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Mandat prelungit; Consiliul de Securitate 
al ONU a prelungit cu șase luni mandatul 
comisiei de anchetă asupra asasinării fostu
lui premier libanez, Rafie Hariri, și și-a reite
rat cererea adresată Siriei de a coopera pe 
deplin cu anchetatorii.

• Periculos. Iranul a cumpărat de la Coreea 
de Nord 18 rachete cu rază de acțiune de 
2.500 km, conform unui raport al serviciilor 
secrete germane. în prezent, Iranul dispune 
de rachete cu rază de acțiune de cel puțin 
2.000 de km și care ar putea atinge Israelul.

Primii în Zona 
Verde

Bagdad (MF) ■ Lista 
fostului premier irakian 
laic Iyad Allaui a obți
nut mai mult de 40% 
din sufragii la biroul de 
vot pentru personalități 
instalat în Zona Verde, 
potrivit rezultatelor neo
ficiale. Dintre cele 1.006 
voturi exprimate în Zo
na Verde, lista lui Alla
ui a obținut 406 voturi. 
Lista concurentă, a șiiți- 
lor religioși, s-a clasat 
pe locul al doilea, cu 294 
voturi, iar lista sunnită 
a Concordiei a obținut 
mai mult de zece la sută 
din voturi (118 voturi), 
fiind urmată de lista ali
anței kurde (67 voturi). 
Persoanele care au votat 
în Zona Verde sunt res
ponsabili cu rang înalt 
ai statului, funcționari, 
jurnaliști.

Iyad Allaui (Foto: epa)

Benjamin Neta
nyahu (Foto: EPA)

A refuzat 
oferta
Tel Aviv (MF) - Fostul 
ministru de Finanțe 
israelian Benjamin 
Netanyahu a declarat 
că i s-a oferit porto
foliul Finanțelor în 
Italia, dar l-a refuzat, 
relatează site-ul coti
dianului Yediot Aha- 
ronot. „Mi s-a oferit 
să fiu ministru în Ita
lia, dar am preferat 
să rămân în Israel", a 
declarat Netanyahu, • 
care candidează pen
tru conducerea parti
dului Likud. Netanya
hu ă adăugat că 
funcția i-a fost oferită 
de Carto de Benedet- 
ti, unul dintre princi
palii industriași itali
eni. Netanyahu a 
menționat perioada 
în care a fost minis
tru al Economiei și a 
spus că a servit eco
nomia Israelului când 
țara se afla în pragul 
colapsului.

Atacuri la Atena și Salonic
Atena (MF) - O serie de atacuri cu coctei

luri Molotov, atribuite de poliție unor anar
hiști, au avariat 15 mașini și două sucursa
le ale unei bănci la Atena și Salonic, în 
noaptea de joi spre vineri.

în patru cartiere din Atena, persoane nei
dentificate au aruncat cocteiluri Molotov a- 
supra sediilor a trei concesionari de auto
mobile italiene, asupra unui vehicul privat 
și a unei mașini aparținând unui cleric or
todox.

La Salonic, atacurile au vizat două sucur
sale ale băncii elene Eurobank, care au su
ferit pagube minore.

Un grup de 20 de tineri a atacat, joi sea
ră, în centrul Atenei, cu pietre și răngi, doi 
polițiști în civil.

Incidentele s-au înmulțit în ultimele luni 
în Grecia, pe fondul unor puternice nemul
țumiri sociale.

Miercuri, un grup de tineri mascați au 
incendiat o mașină de poliție și au agresat 
o echipă de televiziune, în timpul unei am
ple manifestații sindicale împotriva politi
cii de austeritate a Guvernului.

Anarhiștii, considerați responsabili de atacuri
(Foto: EPA)

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Nr. iSSN 1220-9570

Cu mic, cu mare 
Mișcarea radicală Ha
mas a devansat clar or
ganizația Fatah, condu
să de Mahmud Abbas, 
fiind desemnată câștigă
toare a alegerilor muni
cipale desfășurate joi în 
principalele, orașe din 
Cisiordania. Hamas a 
obținut majoritatea 
mandatelor în Nablus, 
Jenin și El-Bireh, iar 
Fatah și o coaliție for
mată din mai mulți in
dependenți au câștigat 
alegerile la Ramallah. 
Susținătorii mișcării 
Hamas au celebrat ieri 
victoria grupării, cu 
mic, cu mare. (Foto: epa)
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Revoluția -16 ani de mister
5

9 După 16 ani, nu se cu
nosc multe despre felul în 
care s-a declanșat și s-a 
desfășurat Revoluția.

București (MF) - La 22 de
cembrie 1989 se împlinesc 16 
ani de la victoria Revoluției 
române. Nici acum nu se cu
nosc multe dintre aspectele 
modului în care s-a declanșat 
și s-a desfășurat răsturnarea 
regimului dictatorial comu
nist al lui Ceaușescu.

în lipsa unor clarificări ofi
ciale ale instituțiilor statale a-

bilitate, românii continuă să 
aibă păreri împărțite despre 
caracterul acestora.

în timpul Revoluției din de
cembrie 1989 au murit 1.104 
oameni și au fost răniți 3.352. 
Dintre cei morți, 543 au fost 
omorâți la București și 561 în 
restul țării. înainte de 22 de
cembrie au fost 162 de dece
dați, dintre care 73 la Timi
șoara, 48 la București și 41 în 
restul țării, 1.107 răniți, din
tre care 604 în București. Du
pă 22 decembrie au fost 942 de 
morți, dintre care 495 la Bu
curești și 2.245 de răniți, din

tre care 1.275 la București.
Răspunsuri controversate

„Au existat sau nu tero
riști?; A fost lovitură de stat 
sau revoluție?; Care a fost ro
lul Securității în răsturnarea 
lui Ceaușescu?; Au existat di
versiuni și cine le-a pus la ca
le?”, iată câteva dintre între
bările la care răspunsurile 
sunt încă controversate și la 
16 ani de la desfășurarea eve
nimentelor.

Deși s-au scurs atâția ani, 
Revoluția este departe de a fi 
un capitol încheiat în viața u-

nora dintre români. Cei tineri 
însă nu mai sunt interesați 
deloc. Revoluția a intrat deja 
în istorie, deși are încă des
tule tentacule în realitatea zi
lelor noastre. Obiectivele țării 
sunt altele: integrarea în 
structurile euro-atlantice, iar 
ale multor cetățeni țin de bu
năstare și de o nouă viață, fă
ră legătură cu momentele du
reroase ale comunismului. Un 
remember este, totuși, oricând 
necesar pentru toți românii, 
mai ales pentru cei tineri, din
tre care mulți nu știu de unde 
a plecat România în 1989.

Poziție critica a 
României, la Bruxelles
■ Propunerea președinți
ei britanice privind bu
getul UE ar încălca prin
cipiul solidarității statelor.

Bruxelles (MF) - Poziția Ro
mâniei la Consiliul European 
este extrem de critică față de 
resursele alocate prin propu
nerea britanică privind buge
tul UE, având interesul să se 
ajungă la o formulă care să 
respecte principiile fundamen
tale pe care s-a construit U- 
niunea Europeană, a afirmat 
președintele Traian Băsescu.

Președintele s-a declarat 
convins că propunerea brita
nică va fi îmbunătățită față 
de varianta promovată inițial.

Același punct de vedere a

fost prezentat de șeful statu
lui și în discuția avută cu re
prezentanții Partidului Popu
lar European, la care Băses
cu a participat în calitate de 
invitat al președintelui PPE, 
ca fost lider al PD, în prezent 
membru al acestei formați
uni. Concluzia acestei discuții 
a fost una apropiată de punc
tul de vedere al autorităților 
române, considerându-se că 
propunerea actuală a preșe
dinției britanice privind buge
tul UE ar încălca principiul 
solidarității statelor și ar pre
supune o contradicție între 
extinderea UE și posibilitățile 
de finanțare a acestui proces.

în discuția cu liderii PPE, 
Băsescu s-a pronunțat și asu
pra problemelor din Kosovo, 
explicând că ideea indepen
denței și creării unui nou stat 
este de natură să presupună 
o abordare care poate avea 
efecte în lanț în zonă și ar pu
tea determina diferitele comu
nități să solicite o formulă si
milară de independență, doar 
pe considerentul că există o 
densitate mai mare a unei 
minorități.

Militarii din forțele de securitate irakiene au sărbătorit scrutinul 
istoric (Foto: EPA)

înghesuială la vot
Bagdad (MF) - între zece și 

11 milioane de irakieni dintre 
cei 15,5 milioane de alegători 
înscriși au participat la scru
tinul parlamentar de joi, po
trivit unor estimări prezenta
te ieri de Comisia Electorală.

„Numărul celor care au 
participat la scrutin ar fi cu
prins între zece și 11 milioa
ne, conform primelor noastre 
estimări”, a anunțat un res
ponsabil electoral.

Dacă acest număr va fi con
firmat, rata de participare ar 
fi de 70 la sută. Cea de la ale
gerile generale din ianuarie a 
fost de 59 la sută, în timp ce

la referendumul constituțio
nal a fost de 63 la sută.

Această creștere se explică 
mai ales prin participarea mi
norității sunnite, care a boi
cotat scrutinul din ianuarie.

Ayar a precizat că număra
rea voturilor se face în pre
zent la nivelul a 18 provincii, 
toate rezultatele urmând să 
fie centralizate ulterior la 
Bagdad. El declara joi că re
zultatele definitive nu vor fi 
cunoscute înainte de sfârșitul 
anului. Noua Adunare Națio
nală va alege un premier care 
va forma GUvernul, precum 
și un consiliu prezidențial.

Alertă în Parlamentul indian
New Delhi (MF) - Ședințe

le celor două Camere ale 
Parlamentului indian din 
New Delhi au fost amânate, 
ieri, după ce serviciile de 
informații au emis o alertă 
referitoare la un posibil a- 
tac cu bombă, a anunțat un 
purtător de cuvânt al Parti
dului Congresului aflat la 
guvernare.

Alerta a fost declanșată la

o lună și jumătate după tri
plul atentat comis la 29 oc
tombrie la New Delhi, în do
uă piețe aglomerate și un 
autobuz, soldat cu 66 de 
morți. Potrivit posturilor lo
cale de televiziune, premie
rul Manmohan Singh, care 
se afla la Parlament ieri, în 
momentul alertei, a fost 
condus în siguranță către 
birourile sale.

Forțele de ordine au sta
bilit un perimetru de securi
tate în jurul clădirii Parla
mentului, iar experții în ex
plozibili verifică incinta în 
căutarea unui pachet sus
pect, potrivit unui oficial in
dian. Posturile de televiziu
ne au anunțat că serviciile 
de informații au fost alerta
te printr-un un apel telefo
nic și un mesaj electronic.

Capturat, eliberat
Bagdad (MF) - Forțele iraki

ene de securitate l-au captu
rat în 2004 pe liderul organi
zației al-Qaida din Irak, Abu 
Musab al-Zarqawi, dar l-au e- 
liberat ulterior, întrucât nu 
și-au dat seama cine era, a de
clarat adjunctul ministrului 
irakian de Interne. El a con
firmat că al-Zarqawi - pentru 
capturarea căruia SUA oferă 
25 milioane de dolari - s-a a- 
flat în custodia forțelor ira
kiene la un moment dat, anul 
trecut, dar n-a dat detalii.
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• 12 ageriți economici au fost contro
lați de inspectorii OPC Hunedoara în ceea ce 
privește asigurarea securității utilizatorilor de 
echipamente electrice de joasă tensiune. 
Pentru abaterile constatate s-au aplicat 6 
amenzi contravenționale în valoare de 1700 
ron și au fost oprite de la comercializare 
produse în valoare de 31.183,06 ron. (IJ.)

• Un bărbat de 66 de ani, din 
Lupeni, și-a pierdut ieri viața, în timp ce 
stătea de vorbă cu tatăl său. Mihai Călugăru 
venise în vizită la tatăl său de 93 de ani, 
care locuia în Deva. Polițiștii efectuează 
cercetări pentru stabilirea cauzelor decesului. 
Nu există suspiciuni de comiterea vreunei 
fapte penale. (M.T.)

Legea taie plata sângelui

Biserică 
restaurată

Deva (R.I.) - în aceste 
zile a avut loc recepția 
lucrărilor de conservare 
și restaurare a bisericii 
de lemn de la Dănulești, 
comuna Gurasada. Res
taurarea a început în 
2004, iar costurile finale 
s-au ridicat la aproape 
1 miliard de lei vechi, 
suportați de Ministerul 
Culturii. „Biserica se 
afla într-o stare avan
sată de degradare, iar 
dacă nu se intervenea în 
scurt timp era în pericol 
să se prăbușească”, spu
ne loan Sicoe, director 
al Direcției de Cultură 
Hunedoara. Au fost 
înlocuite grinzile de 
lemn deteriorate fiind 
refăcute fundația, tăl
pile, soclu de piatră, 
șarpanta și învelitoarea. 
Construită în secolul al 
XVIII-lea, Biserica de 
lemn Sf. Arhangheli din 
Dănu-lești beneficiază 
de un sistem constructiv 
tipic pentru majoritatea 
bisericilor din lemn din 
zona Văii Mureșului.

(Foto: T. Mânu)

Festival 
de Poezie 
Deva (R.I.) - Ieri a 
debutat la Deva, a 
Vl-a ediție a Festiva
lului de Poezie - 
EMIA „A intrat deja 
în tradiția culturală a 
județului Hunedoara, 
chiar dacă <Nu sunt 
bani pentru cultură!:»,, 
ca în fiecare final de 
an EMIA să orga
nizeze acel mult-hulit 
Festival de Poezie.
Un festival la care vin 
elite, vin scriitori de 
renume", după cum 
a ținut să precizeze 
Paulina Popa, direc
torul executiv al festi
valului. Manifestarea 
va continua azi la 
Orăștie, la CN „Aurel 
Vlaicu", cu un Salon 
al Cărții.

Numărul donatorilor 
de sânge ar putea 
scădea de la intrarea în 
vigoare a Legii 282.
INA JURCONE

ina.jurcone@lnformmedia.ro

Deva - Aceasta se va 
întâmpla la 13 februarie 2006, 
iar în actul normativ se spe
cifică clar că actul de donație 
sanguină se realizează bene
vol, fără vreun beneficiu ma
terial. O mare parte a dona
torilor din județul Hunedoara 
o fac pentru bonul valoric de 
30 ron pentru alimente. Sta
tistic, numărul lor la noi în 
județ a crescut față de media 
națională, dar a crescut con
sumul de sânge cu 25%. 
„Neplata actului de donație 
va avea pentru români un 
impact psihologic. Ne putem 
aștepta ca numărul donato
rilor să scadă dramatic. Este 
un risc pe care ni-1 asumăm 
odată cu intrarea în UE unde 
donatorii nu simt remunerați. 
Pentru că există un vid le
gislativ în această privință, 
am propus ca în consiliile 
locale să se ia o măsură pen

Pagube din cauza improvizațiilor

Primari dezinteresați?
Deva (D.I.) - Președintele PPCD Hune

doara, Emil Danci, a afirmat că riscăm să 
rămânem foarte mult în urmă față de cele
lalte județe, în ceea ce privește dezvoltarea 
infrastructurii rurale, din cauza neaccesării 
fondurilor SAPARD. „La ora actuală doar 
5 primării, derulează asemenea proiecte 
pentru infrastructură. Se pune întrebarea 
dacă celelalte 55 de comune nu au nevoie, 
de exemplu, de drumuri. Consider că cea 
mai mare vină o poartă autoritățile locale, 
mai ales că unii primari sunt în funcție de 
două-trei mandate. Fie nu există interes să 
se acceseze informațiile, fie proiectele sunt 
condiționate de anumite comisioane care 
trebuie date. Trebuie să încercăm să sensi
bilizăm autoritățile locale pentru a face mai 
mult pentru comunitate”, a spus Danci.

Deva (C.P.) - Improvizațiile 
efectuate la instalațiile inte
rioare de utilizare a gazelor 
naturale aparținând con
sumatorilor casnici repre
zintă un permanent pericol de 
producere de explozii. în 
fiecare an Distrigaz Nord a 
constatat un număr semni
ficativ de instalații impro
vizate, numai în 2005 fiind 
înregistrate 28 de cazuri de 
improvizații. Din cauza lor s- 
au produs explozii soldate cu 
vătămări corporale grave și 
importante pagube materiale. 
Distrigaz Nord recomandă 
consumatorilor casnici să

Muntele... la orice vârstă
H Câțiva fotografi ve
terani au vrut să aducă 
muntele la oraș printr- 
o expoziție foto.

Deva (R.I.) - S-a vernisat 
ieri la Deva o expoziție de 
fotografie inedită, nu nea
părat prin conținut cât mai 
ales prin cei care au reali- 
zat-o. Cele câteva zeci de 
fotografii expuse la Sala Mică 
a Teatrului din Deva sunt 
realizate de câțiva împătimiți 
ai muntelui aflați la anii 
maturității sau ...chiar mai 
mult, dacă ar fi să ne gândim 
că unul dintre participanții la 
turele montane are vârsta 
unui bunic venerabil. Ceea ce 
nu l-a împiedicat să participe 
la mai multe excursii în acest 
an, de altfel toți membrii 
cluburilor respective fiind 
foarte activi. Evenimentul a

Proiect pilot unic în județ
Deva (C.P.) - Un număr de 

25 de fermieri din județ au 
beneficiat pe parcursul anu
lui de pregătire teoretică și 
practică în vederea facilitării 
trecerii la sistemul de 
exploatare de tip micro-fermă 
de creștere a vacilor pentru 
lapte la standardele de cali
tate ale UE. Toate acestea ș- 
au derulat în cadrul unui 
proiect al Grupului Român 
pentru Investiții și Consul
tanță. „Este vorba de un 
proiect-pilot unic pe zona

Noua lege poate provoca o criză a sângelui (Foto: Traian Mânu)

tru plata actului de donație”, 
declară dr. Victoria Hălmagi, 
șef Centru Județean de 
Transfuzie Sanguină.
Accidente de circulație

Sporirea iiumărului de 
accidente de circulație a cres
cut și necesarul de sânge 
transfuzabil în secțiile de ATI 
ale spitalelor. De un necesar 
mărit au nevoie și în secțiile 

efectueze modificări ale insta
lațiilor doar cu firme autor
izate. Consumatorii trebuie să 
respecte toate instrucțiunile 
de utilizare a gazelor natu
rale, iar dacă simt miros de 
gaz în interior să anunțe 
imediat societatea de dis
tribuție.

De asemenea, este obliga
torie verificare^ și curățarea 
coșurilor de fum de două ori 
pe an, iar montarea de dis
pozitive de protecție deasupra 
acoperișurilor și suprave
gherea sau chiar oprirea 
arzătoarelor la vânturi pu
ternice este recomandată.

Membrii Asociației "Veteranmont" (Foto: t Mânu)

fost organizat de Asociația de 
Turism. „Veteranmont” și 
teatrul devean, cu sprijinul 
unor asociații și cluburi din 
Craiova.

„Am realizat o retrospec
tivă a acțiunilor de tip asalt 
realizate în întreaga linie a 
Carpaților Meridionali pe par
cursul acestui an”, a precizat 
C. Brânzan, de la „Veteran
mont”. Nicu Jianu, un pasio

Transilvania, menit să-i ajute 
pe producătorii agricoli să 
devină fermieri și astfel să 
acceseze fonduri SAPARD”, a 
declarat Martin Borbely, 
directorul OJCA Hunedoara. 

Beneficiarii proiectului

de dializă, oncologie și chi
rurgie. „Un picior secționat 
în urma unui accident de 
mină a necesitat 42 de pungi 
de sânge și 38 de plasmă. 
Există situații de excepție, 
când este nevoie de o canti
tate foarte mare de sânge, de 
aceea este imperios necesar 
un stoc de rezervă în cele trei 
spitale mari: Deva, Hune
doara și Petroșani de cca 8-

Energie electrică pentru rromi
Turdaș (D.I.) - Primarul 

comunei Turdaș, Aurel 
Lup, ne-a declarat ieri că, 
în săptămânile următoare, 
Electrica Banat va monta 
un transformator pentru 
alimentarea cu energie 
electrică a locuințelor co
munității de rromi din 
satul Pricaz. Este vorba de 
patru blocuri, situate în 
vecinătatea fostei secții de 
turnătorie a Uzinei Meca
nice Orăștie, în care locui
esc 413 persoane. Valoarea 
proiectului, întocmit cu

nat fotograf hunedorean, a 
amintit, cu ’tristețe că, în 
urmă cu 110 ani, la Deva lua 
ființă prima asociație de tu
rism montan de aici, în care 
s-au înscris toate figurile pu
blice ale vremii - în contrast 
cu zilele noastre, când această 
activitate a rămas exclusiv în 
seama adevăraților pasionați 
de natură, din păcate tot mai 
puțini.

Mulțumim tuturor clientilor 
noștri pentru încrederea acordată.

La multi ani!

(3
60

41
)

10 pungi de sânge și 3-5 de 
plasmă”, susține dr. Petronela 
Șodolescu, șef ATI, Spitalul 
Petroșani. Donatorii trebuie 
să țină cont de faptul că sân
gele lor poate salva vieți 
omenești. Recoltarea de sânge 
se face în condiții deosebite, 
în pungi speciale. Pacientul 
care primește sângele poate fi 
sigur că acesta este testat și 
fără riscuri.

mai mulți ani în urmă, 
este de 2,5 miliarde de lei, 
Guvernul aprobând în 
ședința din această săptă
mână suma de două mi
liarde de lei.

„Deși banii nu acoperă 
toate cheltuielile, în cele 
din urmă se vor găsi 
soluții. Vreau să precizez 
că până acum rromii din 
Pricaz au plătit energia 
electrică consumată și nu 
cred că vor exista pro
bleme prea mari în viitor”, 
a spus primarul.

PAPI
Aninoasa (I.J.) - Pentru 

accesul cetățenilor la 
informație și pentru că 
face parte din cele 9 cen
tre pilot, în Aninoasa a 
fost inaugurat, ieri, Punc
tul de Acces Public la 
Informație (PAPI). Obiec
tivul proiectului inițiat 
cu sprijinul BM este asi
gurarea accesului cetățe
nilor la informație în for
mat digital, stimularea 
competitivității mediului 
de afaceri local și redu
cerea discrepanțelor de 
educație IT&C la nivelul 
întregii populații. Aceste 
rețele virtuale conectează 
principalele instituții cu 
caracter social, adminis
trativ, economic și edu
cațional cum ar fi școala, 
primăria și biblioteca la 
acest Punct.

RECLAMA

mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ro
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1830 - A murit Simon Bolivar, general' și om politie sud- 
american, unul dintre conducătorii mișcării de eliberare a
popoarelor din America Latină (1810-1826) de sub dom

inația spaniolă (n. 1783).
1830 - S-a născut scriitorul francez 
Jules Goncourt (m. 1870).
1843 - S-a născut Elisabeta (Carmen 
Sylva), regina României (m. 1916).
1903 - S-a născut scriitorul llarie 
Voronca (m. 1946).

1912 - A murit savantuLși omul politic liberal Spiru Haret 
(n. 1851).

1975 - S-a născut top-modelul și actrița Milla Jovovitch 
(«Al cincilea element»).
1989 - in noaptea de 16 spre 17 decembrie a fost exe
cutat ordinul de evacuare din Timișoara al pastorului 
TCEkâs. Pe parcursul întregii zile au avut loc ciocniri Intre 
forțele de ordine și manifestanțl; au început lupte de stradă 
soldate cu marți șl răniți. Timișoara a fost izolată, căile 
de acces In oraș fiind blocate.

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cerul va fi mai mult noros. Maxima va 

fi de -1°C, iar minima de -6°C. Vânt slab 
din direcția E-NE.

Prognoza pentru două zile:
Duminică. Cer mai mult noros. Maxima 

va fi de -4°C, iar minima de -11°C. Vânt slab 
din direcția E-NE.

Luni. Cerul va fi mai mult noros. Mini
ma zilei va fi de -7°C, iar maxima de -4°C. 
Vânt slab din direcția E-NE.

Calendar ortodox______ ________________________
Sf. Prooroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și 
Misail

Calendar greco-catolic________________________
Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului. Ss Daniel, pf, Ana
nia, Azaria și Misael (+ sec VI ÎCr).

Calendar catolic___________________ ____________
Ss. Lazăr din Betania; Olimpia R.

Soluția integrantei din numă
rul precedent: P - B - 0 - C
- PACURARIT - SALA - NOU
- SUSURA - BR - NUC - 
PLAC - AER - STANA - P - 
ITE - PIN - AP - AIST - A - 
AMU - TEP - USI - BE - AS
- TOLERANT - MORAR - Rl
- B - LITRE - ȚARC

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe '.£.12
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HO 214971
Deranjamente lift 2350910

Berbec __
Se pare că sunteți indispus din cauza unui eșec în afaceri. 
S-ar putea să aveți o discuție mai aprinsă cu persoana iubită, 
dacă vă schimbați planurile.

Taur
Nu sunteți într-o formă fizică prea bună și vă enervați foarte 
ușor. Nu este o zi favorabilă deciziilor importante sau a pla
nurilor de viitor.

Gemeni
Nu este exclus să aveți discuții în familie, din cauza unor 
probleme financiare. Puteți evita o situație neplăcută, dacă
țineți cont și de dorințele altora.

Rac
Astăzi nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați 
toate întâlnirile. Nu vă ocupați de probleme importante, 
ele necesită o bună comunicare.

Leu
Entuziasmul de care dați dovadă ar putea să vă atragă 
invidia unor persoane din anturaj. Este posibil să aveți dis
cuții aprinse cu persoana iubită.

Fecioara
S-ar putea să întâmpinați dificultăți, în relațiile sociale și 
să fiți atras într-un conflict. Ar fi bine să acceptați ajutorul
prietenilor, e de folos.

Balanța ■- •........
în prima parte a zilei s-ar putea să fiți confuz din cauza 
unor probleme de natură sentimentală și nu reușiți să va 
concentrați. Fiți prudent/ă.

Scorpion ____ .__________
Vă treziți cu o stare de nervozitate nejustificată, este posi
bil să aveți reacții necontrolate față de cei apropiați. Riscați 
să jigniți o femeie.

Săgetător
jțy Este posibil să aveți o zi tensionată, din cauza neînțelegerilor 

cu un coleg sau un partener de afaceri. Ar fi bine dacă ați 
amâna deciziile importante.

Capricorn _____
Sunteți destul de stresat de o lucrare, pe care trebuie să 
o terminați urgent. Relațiile sentimentale vor avea de sufe
rit, dacă nu comunicați.

Vărsător

Aveți succes într-o călătorie de afaceri, dar vă sfătuim să 
nu vă contraziceți cu cei care vă însoțesc. Reușiți să rezol
vați o problemă mai veche. «r

Pești_______________....____ ..... 21L...........
Dimineață sunteți ușor irascibil, riscați să îi scăpați 
partenerului de viață o replică nepotrivită. Cereți-vă scuze 
imediat, evitați cu orice preț o ceartă!

tamororau apă, haz, curent

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 morcovi
Ingrediente: 4 morcovi rași, 1 cană ridichi 

rase, 4 cepe verzi tocate, 1/2 ceașcă oțet alb 
de orez sau de mere, 1/2 lingură ulei de 
susan, 1 lingură busuioc proaspăt tocat sau 
1/2 lingură busuioc uscat.

Mod de preparare: într-un vas, se 
amestecă morcovii, ridichile și cepele verzi, 
în alt vas, separat, se amestecă uleiul și 
oțetul până când compoziția devine 
omogenă, după care se toarnă peste legume, 
amestecând bine. Se pune compoziția pe pla
tou și, înainte de a fi servită, se presară dea
supra busuiocul tăiat mărunt.

Poftă bunăl (Foto: arhivă)

7:00 Ceasul 
deșteptător 
Emisiune interactivă de 
divertisment și infor
mații

8:20 Teleshopping 
8:30 Desene animate: 

QCIubul Disney 
9:30 Mic, da*  voinici 

10:00 Portativul pitirilor 
11:00 Exploratorii 

Sgalactid (r) 
12:00 Lumea-n 

care trăim 
13:00 Orizont 2007 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:15 0 vedetă... 

populară
16:00 Parteneri de week-end 
16:30 Cu Irina la cafea. La 

cafea se discută tot
deauna ce nu știe 
lumea, adică despre ce 
s-a întâmplat în culise 
- de la machiaj la 
repetiții, de la bârfe la 
afirmații oficiale.

18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:00 Surprize, surprize 
23:00 Jurnalul TVR 
2330 Profesioniștii

030 Un om și trei fantome 
(3 (comedie, SUA 1996) 

Cu: Michael J. Fox, Tri- 
ni Alvarado, Peter 
Dobson. Frank Bannis
ter (Michael J. Fox) e 
un medium escroc care 
și-a găsit partenerii 
perfecți: lucrează pe-o 
nimica toată, sunt 
devotați și sunt morți. 
înzestrat cu darul de a 
comunica cu cei din 
lumea de dincolo, Ba
nnister își câștigă exis
tența simulând darvi- 
ziuni împreună cu cei 
trei amici ai săi, care 
întâmplător sunt fan
tome.

225 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo (r)

320 Parteneri de 
w end

3:50 Orizont 2007 (r)

8:00 Toonsytvania 
830 Uriașul Hany 
9:00 Baby Looney Tunes*  
930 X- Men: Evoluția 

10:00 Tâlharii (aventură, 
[3SUA 1985) 

12:15 Promotor Emisiune 
auto

13:00 Știrile ProTV 
13:15 Bucătăria lui Radu 
14:00 Tu ești, tu câștigil 
15XX) Școala de srowbordT 
17:00 Eroii adolescenți (SUA, 

,2004) Cu: Jordan Ga-
' “rrett, Larry Miller, 

Angela Watson. Un 
tânăr specialist în sim
ularea zborurilor pe 
calculator descoperă 
că avionul cu care j 
călătorește este detur- ’ 
nat de pirați ai aerului. 
Cum nimeni nu ia în 
serios posibilitatea ca 
aeronava să fie cap
turată de forțe tero
riste, sarcina de a sal
va viețile călătorilor 
revine tânărului

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile Pro Tv. Sport 

Vremea

2030 Ultimul castel 
{afecțiune, SUA 2001) 

2330 Cartierul crimei
• afecțiune, SUA 1991) 

13® Ultimul castel
•afecțiune, SUA, 2001, r) 
-Cu: Robert Redford, 

James Gandolfini, 
Mark Ruffalo. Robert 
Redford, câștigătorul 
premiului Oscar și 
James Gandolfini inter
pretează în acest 
thriller două perso
nalități puternice, a 
căror confruntare va 
zgudui din temelii 
închisoarea de maximă 
securitate „Castelul". 
Generalul Irwin 
(Robert Redford) este 
una dintre cele mai 
respectate figuri ale 
armatei americane 
până când, refuzând 
să îndeplinească un 
ordin, cade total în 
dizgrație și este încar
cerat în închisoare.

730 Gillette World Sport 
8:00 Astro Boy 
9:00 Rățoi de oraș 
9:45 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
11:00 Incredibil, dar

S adevărat 
12:00 Lege și ordine: Briga- 

0da spedală 
13:00 Știri 
13:15 întâmplări hazlii 
14:00 Jumanji (aventură, 
VlâSUA, 1995) Cu: Robin 

Williams, Jonathan 
Hyde, Kirsten Dunst. \ 
Tulburător, fantastic și i 
halucinant, acest film j 
este povestea lui Algn J 
Parrish (Robin 
Williams) un adult cu » 
suflet și comportament 
de copil care a rămas 
timp de 26 de ani pri
zonierul unui ciudat 
joc de strategie, similar 
șahului, numit Jumanji.

1630 Cei mai frumoși ani 
1830 Săptămâna financiară

Prezintă: Gabriela t 

Vrânceanu-Firea 
19:00 Observator. Sport

2030 Animat
Planet j

21XX) Gogomanii 
22:00 (jrrpionii
*■13(acțiune, SUA •

1998) Cu: Louis 
Mandylor, Ken Sham
rock, Danny Trejo. ! 
William Rockman este 
campion la Terminal 
Combat însă după ce 
a omorât pe cineva din 
greșeală în timpul unui 
antrenament se 
hotărăște să se 
retragă. După cinci ani, 
luptele Terminal Com
bat sunt interzise de ; 
către guvern și ajung ; 
să se desfășoare în ile- ' 
galitate.

OXX) Forța
Qfurtunll (acțiune, SUA 

2003)
2XX) Concurs 

activ 
3XX) Observator

0825 Euro Dispecer 08:30 
Universul cunoașterii 09:00 
Arca lui Noe 0930 împreună 
pentru natură 10:00 Natură și 
aventură 1030 Oala sub pre
siune 12:00 Televiziunea, 
dragostea mea! 13:00 Agen
ția de plasare 14:00 Natură 
și aventură 14.30 Habdbal: 
Semifinala 1. Meci de la C.M. 
de Handbal Feminin din Rusia 
(live) 16XX) Fascinația modei 
16:20 Aventuri secrete (s) 
17:00 Via sacra 18:00 Mira
cole (s) 19XX) Mari momente 
ale secolului XX (d) 20:00 
Trăsniții din Queens (s) 2030 
Amy (s) 2130 Jurnalul TVR. 
Știri, sport, meteo 22:00 Petru 
cel Mare (dramă istorică, SUA 
1986) 23XX) Suflete puter
nice (dramă, coprod., 2001) 
01:00 Handbal: Semifinala 2 
0235 Muzica la maximum

07:00 Teleshopping 08:00 Jur
nal de dimineață 0830 Den
ver - ultimul dinozaur 09:00 
Bill și Ted merg în iad (aven
tură, SUA 1991) 11:00 Totul 
despre casa mea 1130 
Agenția de turism 12:00 Fash
ion 1230 Raven (s) 13:00 A 
treia planetă de la Soare (s) 
13:30 Cercul roșu (polițist, 
coprod., 1970) 1630 Taxi Dri
ver (r) 1730 Cuscrele (r) 1830 
Jurnal de seară 19:45 țara Iu1 
Papurp Vouă 20:00 
Răzbunarea finală (f) 22:00 
Scary Movie 2 (f) 00:00 Clu
bbing 0030 Emmanuelle (s)

09:15 Pokemon 09:45 
Teleshopping 10XX) Pokemon 
10:30 Descoperă România 
10:45 Teleshopping 11:00 
Sporturi extreme... 12:00 
Teleshopping 12:15 Biografii 
celebre 12:45 Teleshopping 
13:00 Arthur 15:00 Patinaj 
16:00 Cheers 17:00
Magna cum laudae 19:00 
îngerii nopții 20:00 Stare de 
fapt 22:00 Lege și fărădelege 
23:00 Saturday Night

06:00 Bandiții (r) 08110 Trupul 
dorit (r) 09:15 Uzurpatoarea 
(s) 11XX) Să iubiești din nou 
(s) 12:00 înger rebel (s) 13:00 
Amy fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) Cu: Nora Salinas 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 împotriva des
tinului (s) 2030 Pacatete Evei 
(s) 2130 Trupul dorit (s) Cu: 
Andres Garda 23:30 Uzurpa 
toarea (s, r) 01:30 Poveștiri 
adevărate (r) 02:30 Păcatele 
Evei (s, r) 0330 Muzica de 
Acasă 04:10 Hoțul de inimi (s)

0830 Sărit de pe fix (s) 09:00 
Un taxi numit dreptate (s) 
10:00 Orizonturi europene 
1030 Roseanne (s) 11XX) 
Sport, dietă și o vedetă 1130 
Tele RON 13:00 Viață de 
vedetă 13:30 în teren (s) 
1430 Săptămâna riebună (r) 
1530 Supernanny. Reality 
show cu Irina Petrea (r) 17:00 
Aventurile familiei Vijelie (r) 
18XX) Focus 19:00 Camera de 
râs 1930 Hugo 20XX) Ameri
ca înfruntă Rusia la Berlin. 
Gală de box profesionist 22:00 
Poliția în acțiune 23X10 Trădați 
în dragoste

07:00 Euromaxx (d) 07:30 
Eurobiitz - Fabricat în Germa
nia (r) 08:00 Calendar ecu
menic 09:00 Marș forțat (r) 
10XX) La limită 1030 Vis de 
vacanță (r) 11:00 Destinații la 
cheie 11:40 Eurobiitz - Cine
ma 12:00 Fan X 13:00 
Economia în 60 de minute 
14:00 înapoi în Kansas (s) 
1430 Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 Highlife (r) 
18:00 Briefing. Știrile 
săptămânii cu Adnana Muraru 
19:00 Știri 1930 Umbre 
(thriller, coprod., 2000) Cu: 
Andrew McCarthy, Kevin 
Tighe, Amanda Redman. 
2130 Fotbal II Calcio (live)

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

0830-10.00 Reluarea emisi
unii'din ziua precedentă 
18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive 

’TtCTÎtilVrr .r**/twft  

1120 Kilocruciada 12:00 
Realitatea de la 12:0013:00 
Realitatea de la 13:00 13:20 
10 pentru România 14:00 
Realitatea de la ora 14:00 
15:00 Realitatea de la ora 
15:00 1520 10 pentru Româ
nia Special 16:00 Realitatea 
de la ora 16:00 17:00 Reali
tatea de la Ora 17:00 1720 
Capital TV 18:00 Realitatea 
de la 18:00 1920 10 pentru 
România Special 2020 Lista 
lui Carol 21:00 Realitatea de 
la ora 21:00 22:00 Realitatea 
de la 22:00 22:15 Am o știre 
pentru tine! 23:00 Realitatea 
de la 23:00 23:20Docu- 
mentarele Realității 00:00 
Realitatea de la 0

07:00 Motoare masive. Aero
nave 07:30 Zboruri grele 
10:00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter Insula Melville - 
Caranxul uriaș 1030 Aventuri 
la pescuit cu Rex Hunter. Vic
toria - Bibanul crestat uriaș 
11:00 Secretele imperiilor 
străvechi 12:00 Vânătorii de 
mituri 13XX) Motoare masive. 
Aeronave 1330 Zboruri grele 
16XX) Gigantul aerului: Airbus , 
A38017XX) Era Concorde-ului 
18D0 Aglomerație In aer. Fără 
erori 19:00 Proiecte de vis 
20XX) Aglomerație în aer. Peri
col la sol 21:00 Tu alegi azil 
OOXJO Ora Zero. Capturarea lui 
Saddam
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HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm', non-stop, str. George Enescu, 
I». 14. ©-» 717659.

Cresc subvențiile în zootehnie
Farmacia .Green Line*,  non-stop, «d. Republicii, nr.
8.®-> 748199.___________ ________________________

Farmacia .Amica*.  str. G. Enescu, nr. 7. 713045.
DEVA
Farmacia .Bella Farm', non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-+ 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia*,  non-stop, Piața Victoriei, nr.
29. ®-> 211616, 224488_______ __  ____________
Farmacia «Tacomi - Humanitas II”, str. Aleea Transil-

\ vaniei, bl. 7. ®~» 211949.

■" orâștie
Farmacia .Oros', sâmbătă, orele 8-20 duminică, orele 
8 - 14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmada .Maț". non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmada .Remedia*,  sâmbătă și 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 Stomatologic, dr. Chiș Matei, dr. Crăciunel 
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ®-> 
0744-556016.__________________________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-» 717686.

■ Subvențiile acordate 
de stat producătorilor 
agricoli se majorează 
cu 30% de anul viitor.

Clara Fâs
clara.pasgiinformmedia.ro

Deva - Modul de subven
ționare al zootehniei se va 
modifica de anul viitor, aju- 
tprul bănesc urmând a se 
plăti pe cap de animal. La 
vită, subvenția poate ajunge 
până la 700 lei noi. Acești 
bani se plătesc în tranșe. 
Primii 200 RON se plătesc în 
termen de 60 de zile de la 
tătare (în caz de montă arti
ficială și de doar 100 RON 
pentru monta naturală). Alți 
100 RON se dau dacă ani
malul este în control oficial și 
încă 50 RON dacă este înscris 
în registrul genealogic. în cea 
de-a doua tranșă se plătesc 
între 100 și 200 RON, dacă

Alimente pe cupoane de călătorie

Castraveți in oțet 3,49 lei/borcan 680 grame (Bilia) 
.......................................       J

Ficat de pul 4,49 lei/kg (Trident)
Mid 9,99 Mg (Trident)
Câmaț ie casă afumat 10,8 Mg (Trident)
Orez 1,55 lei/kq (Trident)
Brânză topită au smântână 1,09 lei/bucată (Trident)
Telemea de vacă 6,9 lei /Kg (Trident)
Came tocată vită 9,99 Mg (Artima)
Cocktail fcuete 3,49 leiZcutie 896 grame (Anima)
Piept porc 9,99 lei/kg (Billa)

în județ

Deva (C.P.) - O cititoare a 
cotidianului „Cuvântul liber” 
a trimis pe adresa redacției 
o scrisoare în care cere 
lămuriri legate de modul în 
care poate să obțină produse 
alimentare pe tichetele de 
călătorie neutilizate.

Felicia Lupea din comuna 
Ilia ne scrie următoarele: „La 
începutul anului s-a anunțat 
că pe baza cupoa-nelor de 
călătorie acordate pensionar
ilor care au rămas neconsu
mate se dau alimente. Vă rog 
să-mi spuneți dacă a început 

DN 7 Gurasada - Burjuc - Zam

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

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

Banca 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni

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

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

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

Românească 5JSKI 5,75% 6% 6,5%
Transilvania 5% 5,5% 5,5% 6,5%

CEC 7% 7% - 7,5%

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

Mcredit 6% 6% 6,25% 6,5%

Sanpaoto NI 4,5% 4,5% 3% 3%
i 
i

Cursul valutar BKE - IV.ia.tflM
1 dolar 3,0520 lei
1 euro 3,6632 lei
1 liră 5,4057 lei
1 gr. aur 49,3387 lei
1 franc 2,3692 lei
100 forinți 1,4465 lei

yn Deva sunt șanse 
Ireduse de apariție. 
Dar în mediul rural 
poate apărea. M-a sur
prins inconștiența 
reprezentantului Mi
nisterului Agriculturii 
care a spus că Româ
nia nu se află în calea 
păsărilor migratoare. 
Octavian Nelega,
62 DE ANI

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%j

1. SNPPETROM 0,4770 +O,fc
2. 9F1 BANAT-CR1ȘANA 2,2700 -0,44
3. TLV _____________1,2500 +0,81
4. BRD_________________ 14,000 +,45
5. IMPACT ■0,4310 -1,15
6. AZOMUREȘ__________0,2450 +-2,94
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9600 -1,03
8. 0.1150 0

9. HABER______________ 0,3100 -3,13
10. BCCARPATICA 0,5750 +0,88
11. DECEBAL 0,0079 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 

il Decebal, bl. R, parter (lângă QUNSMX tel.: 221277.

Serbări de 
Crăciun

Deva (I.J.) - Serbarea Po
mului de Crăciun, organizată 
de tinerii cu dizabilități din 
cadrul Asociației Handica- 
paților Neuromotor Hune
doara, va avea loc azi, de la 
ora 10, la sediul acesteia din 
Deva. „Pentru asociație este o 
tradiție întâlnirea noastră în 
preajma marilor sărbători 
religioase. Mai mult, copiii 
noștri vor primi cadouri de la 
Moș Crăciun, vom asculta col
inde. Este o bucurie orice 
întâlnire între noi, membrii 
asociației”, spunea Octavian 
Bogdan, președintele AHN 
Hunedoara. Tot azi, lângă 
clădirea Poștei din centrul 
Devei, 20 de copii cu sindro
mul Down vor primi cadouri 
de la Moș Crăciun.

5

Metodologia de acordare a subvențiilor se va modifica

vițelul este ținut cel puțin 6 
luni. Pentru fermele certifi
cate ecologic se mai plătesc 
150 RON pe cap de vită. „La 
porc se dă o subvenție de 120- 
140 RON și se sprijină cu 50 
RON achiziția de purcei sub 
20 de kilograme, proveniți din 
rase ameliorate. La pasăre se 
acordă o subvenție unitară de 

să se dea și unde?”
Răspunsul autorităților
„Modul de compensare a 

tichetelor de călătorie neuti
lizate urmează a fi stabilit 
printr-o hotărâre de guvern. 
După publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial vom putea 
oferi detalii clare în legătură 
cu această problemă”, au pre
cizat reprezentanții Casei 
Județene de Pensii Hune
doara.

NOTĂ: Cuvântul liber vă 
răspunde. Scrisorile citito
rilor noștri sunt bine venite, 

Nu. Păsările migra
toare nu au rute 

prin acest județ. De 
aceea este exclusă 
apariția gripei aviare 
în județ. Consum 
carne de pasăre pen
tru că am încredere 
în produsele intrate 
pe piață.
Nicolae Florincaș,
59 DE ANI

Nu cred că aici va 
apărea virusul 

aviar. Suntem departe 
de zonele prin care 
trec păsările migra
toare. Dacă în județ 
au fost semnalate 
cazuri de îmbolnăvire 
a găinilor sigur nu e 
vorba de virus aviar. 
Augustin Ivașcu, 
73 DE ANI

Eposibil ca gripă 
aviară să apară și 

la noi în județ. De 
aceea cred că e nece
sar ca fiecare gospo
dar să ia măsuri 
suplimentare de pre
cauție. Eu, îmi țin- 
toate păsările închise 
în coteț.
Sorin Ister, 
43 DE ANI

FII INSPIRAT, ALEGE

carteogalbena. ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ /
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0-788/639.215: 
0788/633.861 : 0788/633.862 

e-mail£unusolitaire@ccr iser.ro: unusolitalre^yanoo.com

1,4 RON. Pentru porc și 
pasăre se impun condiții 
stricte de biosecuritate. Se 
vor subvenționa, de aseme
nea, familiile de albine, 
coloniile de viermi de mătase 
și producția piscicolă”, a 
declarat Ion Simion, direc
torul DADR Hunedoara. La 
oaie și capră subvenția este 

cu condiția să fie semnate și 
să aibă specificate adresa și 
numărul de telefon al sem
natarului (acestea din urmă 
nu vor fi publicate, fiind nece
sare doar pentru redacție). 
Nu se iau în considerare 
scrisorile anonime!

Adresa noastră este: Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37A 
(clădirea Cepromin), specifi
cați pe plic: “Cuvântul citi
torului”.

Scrisorile pot fi trimise și 
prin e-mail, la adresa adri- 
an.salagean@informmedia.ro. 

(Foto: arhivă)

de 20 RON pe cap de animal 
după fătare (respectiv de 30 
RON dacă există certificare 
ecologică), cu condiția să 
provină din ferme de cel 
puțin 50 de capete (la oaie), 
respectiv 10 capete (la capră). 
Pentru berbeci și țapi cuan
tumul subvenției este de 50 
RON.

Program de 
colinde

Deva (R.I.) - în perioa
da 16 - 27 decembrie 2005, 
pe platoul din fața Casei 
de Cultură Deva se orga
nizează o serie de con
certe de colinde, de la 
ora 17.00. Vor concerta, 
printre alții, Mariana 
Deac și Corul de copii al 
Școlii Populare De Artă, 
Ana Almășana și Corul 
Pădurenilor, Liceul de 
Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță” 
Deva, Corul Liceului 
„Traian” Deva:> . s

Este o posibilitate 
care nu trebuie 

exclusă. Deși cred că 
șansele ca virusul 
aviar să apară la 
noi sunt reduse. 
Eu am păsări la 
țară, dar consum 
carnea lor fără 
frică.
Daciana SAmArtean, 
27 DE ANI

RECLAMA

clara.pasgiinformmedia.ro
iser.ro
yanoo.com
mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00:
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(3
19

76
)

M/MEJTIC

AGENȚIA

DEVA. Str. 1 familiei

AICI POATE
FI RECLAMA

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

Deva, bd. luliu Maniu, M.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

Deva, str. M. Kogălniceanu, bi. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva
pe Aleea Salcâmilor, jJk 

bl. 31, parter
(lângă Lie. Auto)

Tel. 230324, 206003.

î«hHari^*^eO

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (29831)

Agenția Imobiliară
Deva, I.L Caraglale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri) 

223400 
4| 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdsllnk.ro
“... aproape de tine... ” |
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

——— - — ;

țpCAN 3M0JC0'
Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.
(29833)

A Garant Consulting
11 ani de experiență 

ffww garant,

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
http://www.casabetania.rdsllnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro


cuvânt Farmecul fotbalului din '80
SPORT

• Semifinalele CM handbal. Echipa 
națională de handbal feminin a României 
întâlnește sâmbătă de la ora 14.30 reprezen- 

ns tativa Ungariei în prima semifinală a Campi- 
V onatului Mondial din Rusia. în a doua semifi

nală, de la ora 17.00 se vor întâlni Rusia și 
Danemarca. Ambele partide vor fi transmise 
în direct de TVR2. (C.M.)

FC CIP vrea revanșa
Deva (C.M.) - Lidera Diviziei A de futsal, 

FC CIP Deva, întâlnește, duminică, de la ora 
11.00, la Sala Sporturilor din Deva, în cadrul 
etapei a III-a a returului, formația Energo- 
construcția Craiova, singura care a câștigat 
în această ediție de campionat în fața deve- 
nilor. Indiferent de meci obiectivul deve- 
nilor e victoria, însă acum FC CIP e și mai 
motivată pentru că își dorește să se 
revanșeze în fața oltenilor.

„Avem un avans consistent în clasament, 
dar oricum trebuie să câștigăm toate meciu
rile de acasă și cât mâi multe din deplasare, 
pentru a nu avea surprize pe final”, afirma 
Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. Sin
gura problemă a devenilor ar putea fi obo
seala acumulată de patru dintre interna
ționalii echipei (Molomfălean, Tomescu, 
Șotârcă și Lupu) care au jucat, marți și 
miercuri, la Iași, în partidele amicale ale 
naționalei contra Lituaniei.

■ Echipa de aur a 
Corvinului a făcut spec
tacol în meciul cu for
mația lui Mihai Leu.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marinut0infonnmedia.ro

Deva - O mare parte a 
componenților echipei de aur 
a Corvinului creată în anii 80 
de Mircea Lucescu s-au aflat 
din nou în teren la meciul a- 
mical cu echipa fostului cam
pion mondial de box Mihai 
Leu, disputat aseară la Sala 
Sporturilor din Deva.

Cu 20 de ani mai în vârstă 
și cu 20 kilograme în plus, 
dar cu aceeași pasiune pentru 
fotbal, fostele glorii ale Corvi
nului au făcut spectacol, în- 
cântându-i pe cei peste 1000 
de spectatori cu parfumul fot
balului de altădată.

Cum și invitații lui Mihai 
Leu s-au dovedit “cunoscă
tori”, meciul a avut ritm, sus
pans și multe faze aplaudate.

Emoționați probabil de 
reîntâlnirea cu coechipierii 
după atâția ani, fotbaliștii

Componenții celor două echipe, înainte de startul partidei (Foto: Traian Mânu)

Corvinului au fost K.O. după 
primele 20 de minute, fiind 
conduși cu 4-0.

Gabor și Fetcu au dat însă 
semnalul revirimentului și 
după pauză cu un Mateuț 
foarte activ foștii hunedoreni 
au răsturnat scorul și au 
învins.

Alte detalii de la eveniment 
în pagina Sport de luni.

CmvM M - MM Im Ml (t4)
Au marcat: Gabor (20, 35, 52), Mateuț (27. 32, 34, 44, 49, 50), Petcu (3.1, 
38, 53), Văetuș (46) / Borbely (4, 42, 48, 60), Mihai Leu (17, 18, 19), 
Boldor (25, 45, 54), Pricăian (50) ,_________ _____________________ ____
Corvinul: Rus - Mateuț, Petcu, Gabor, Nicșa, Andone, Oncu, Dubinciuc, 
Văetuș, Bogdan, Galan, Colesniuc. Antrenor: Remus Vlad_________________
Invitații Mihai Leu: Victor Leu, Petre Mărgineanu, Karoly Borbely, Dan 
Pricăian, loan Boldor, Daniel Timofte, Adrian Mihuțiu, Cristian Mihuțlu 
Arbitri: Florin Anca, Cosmin Danciu.

Cetate, lideră la „Cupa 
Rulmentul"

Deva (C.M.) - Cetate Deva a fost-marea 
surpriză a Cupei Rulmentul la handbal femi
nin care a început, ieri, la Brașov, ocupând 
primul loc al clasamentului, după prima zi 
a competiției, deși la turneu participă echi
pe mai bine clasate decât echipa deveană. 
Trupa antrenată de Dumitru Berbece care 
ocupă locul 9 în Liga Națională a obținut 
două victorii, câștigând cu 23-21 partida cu 
HCM Roman (locul 2) și cu 28-25 întâlnirea 
cu Dunărea Brăila (locul 8). Pe locul secund 
se află lidera la zi a Ligii Naționale, Rul
mentul Brașov care a dispus cu 33-28 de Du
nărea Brăila și a remizat 26-26 cu HCM Ro
man. Finala turneului dintre Cetate și Rul
mentul se va disputa, azi, de la ora 11.30, 
iar câștigătoarea are șansa de a câștiga un 
premiu de 10.000 de euro. „Dacă echipa ar 
juca așa și în campionat am avea șanse să 
prindem un loc de cupă europeană”, afir
ma Marian Munteanu, președintele clubu
lui Cetate, entuziasmat de jocul devencelor.

loan Andone, antrenorul echipei Dinamo, a fost cel mai vânat 
de colecționarii de autografe

Gelu Simoc, fostul președinte al Corvinului în anii '80, a prezen
tat publicului ghetele cu care a jucat Mirceă Lucescu la Corvinul

Te-ai abonat, ai câștigat!

• week- end în 23 24, decembrie, la cabana ttaam as Stâncă din 
Munții Retezat (pensiune completă, inclusiv masa de Crăciun)

• televizor color
rum natl sarrietna?
K-țl un abonament pe trei luni sau prelungește-țl actualul abonament 

eu încă trei luni, până la data de 2d decembrie șl intră alături de noi în anul 
2006!

Trimite-ne o copie xerox după la fi.ll 1, C.p. 3, Deva, depune-
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino in ea chiar la redacție. JMe 

chitanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce mai multe șanse de câștigi

- la sediul redacției Cuvântul Liber Uni? v, Mi 22 BneriN*.  numărul
37A;

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții 

noștri să vină chiar la tine 
acasă, sună la numărul de 
telefon 211275, interior 
8811, persoană de contact 
Cristina Picoiu.

Regulament:
La acest concurs nu pot 

participa angajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele 
acestora de gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la 
sediul redacției, în data de 21 
decembrie.

Numele câștigătorilor vor 
fi publicate în paginile ziaru
lui din data de 22 decembrie.

Succesl

CONCURS

€■

Ieri w
........

Clasamentul
1. Dacia Orăștie fi 8 3 0 30-8 27
2. Victoria Călan 11 7 1 3 23-10 22
3. Constructorul 11 6 3 2 23-12 21
4. Min. Aninoasa 11 6 2 3 26-16 20
5. Aurul Brad 11 5 3 3 26-19 18
6. Retezatul Hațeq 11 6 0 5 18-18 18
7. U. Petroșani 11 4 4 3 22-19 16
8. Ponorul Vața 11 3 4 4 21-21 13
9. CFR Marmosim 11 3 4 4 16-20 13
10. Metalul Crișcior 11 2 1 8 9-25 7
11. CS Deva Certei 11 2 0 9 14-44 6
12. Gloria Geoagiu 11 1 1 9 12-28 4

Clasamentul
1. Dacia Orăștie 8 8 0 0 31-4 24
2. Constructorul 8 6 0 2 36-13 18
3. Victoria Călan 8 6 0 2 30-12 18
4. CS Deva II 8 5 2 1 17-5 17
5. Retezatul Hațeq 9 4 1 4 24-13 13
6. CFR Marmosim 8 3 1 4 14-17 10
7. Metalul Crișcior 8 3 1 4 12-19 10
8. Gloria Geoaqiu 9 3 0 6 14-26 9
9. Ponorul Vața 8 2 0 6 6-30 6
10. Min. Aninoasa 8 1 1 6 6-37 4
11. Aurul Brad 8 0 2 6 5-19 2

Fotbal / Seria Valea Mureșului

------Aflfe Li

Clasamentul

1. Aqro.Băcia 8 8 0 0 29-4 24
2. Zarandul Crișcior , 8 4 2 2 13-9 14
3. Olimpia Ribița 8 4 2 2 16-16 14
4. Moții Buceș 8 3 1 4 15-13 10
5. Casino Ilia 8 2 4 2 12-11 10
6. Streiul Simeriâ V. 8 3 1 4 16-22 10
7. Guler Deva 8 2 2 4 15-21 8
8. Victoria Dobra 8 1 1 6 15-23 4
9. Victoria Brad 8 1 1 6 8-20 4

Seria Valea Strelului
Clasamentul
1. Știința I. de Hd. 9 7 1 1 30-7 22
2. Gloria Bretea 9 6 1 2 23-10 19
3. AS Sântămăria 9 6 0 3 39-19 18
4. Streiul Baru M. 9 5 1 3 19-12 16
5. Unirea Berthelot 9 5 0 4 24-16 15
6. Minerul Teliuc 9 4 3 2 25-18 15
7. Viitorul Pădișa 9 4 1 4 25-28 13
8. Cerna Toplița 9 2 2 5 18-25 8
9. Cerna Lunca C. 9 1 1 7 13-36 4
10. AS Boșorod .. 9 0 0 9 11-56 0

1. CS Jiul Petroșani 9 9 .0 0 47-8 36
2. CS Corvinul 2005 Hd. 4 8 0 1 45-9 32
3. CS Aurul Brad 9 5 2 2 19-5 22
4. CS Deva II ; 9 5 0 4 15-15 20
5. CS Minerul Lupeni 9 . 4 2 3 18-17 18
6. CS Minerul Unircani 9 3 1 '5 17-25 13
7, CS Vulcan 9 3 1 5 13-21 13
8. CS Inter Petrila 9 3 1 5 12-31 13
9. AS Victoria Călan . 9 1 1 7 10-29 5
10. CFR Marmosim 9 0 o- 9 3-39 0

1. CS Deva II___________________ 5 4 1 0 22-5 17
2. CS Corvinul Hd. 2005 5 3 2 0 19-4 14
3. CS Jiul Petroșani___________ ,5 2 2 1 15-8 10
4. CS Inter Petrila______________ 5 2 0 3 4-17 8
5 CS Minerul Uricani__________ 5 11 3 8-14 5
6. CS Minerul Lupeni 5 0 0 5 4-24 0

1. CS Jiul Petroșani____________ 4 4 0 0 18-2 16
2. CS Deva II______________ 4 2 0 2 10-7 8
3. FC Corvinul Hd 2005 .4 2 b 2 12-9 8
4. CS Inter Petrila 4 2 0 2 7-9 8
5. CS Minerul Lupeni 4 0 0 4 1-21 0

ciprian.marinut0infonnmedia.ro
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• FIFA e apolitică. FIFA a refuzat să ia în 
calcul o posibilă excludere a Iranului de la 
CM din 2006, respingând apelurile parla
mentarilor germani, venite după declarațiile 
referitoare la Holocaust, făcute de președin
tele iranian. „Trebuie să separăm sportul de 
politică", a declarat un purtător de cuvânt al 
FIFA. (MF)

Are sanse mari de calificare

• Australienii pe locul 5. Echipa FC Syd
ney s-a clasat pe poziția a cincea la Campi
onatul Mondial al cluburilor după ce a 
învins, ieri, la Tokyo, cu scorul de 2-1 (1-1), 
formația Al-Ahly, informează AFP. Golurile 
echipei australiene au fost înscrise de Yorke 
'35 și Carney '66, în timp ce pentru Al-Ahly 
a marcat Motab '45. (MF)

CUPA UEFA
, / > jj JJ >JJJ'i JJiJJ -/ J -1 J J .r J >*  <

Tragerea la sorți a 16-imHnr__ _________________
Programul partidelor din 16-lmlle șl optimile de finala ale 
Cupel UEFA:
1. Litex Loveci (Bulgaria) RC Strasbourg (Franța)
2. VfB Stuttgart (Germania) - Middlesborough (Anglia)
3. Slavia Praga (Cehia) - US Palermo (Italia)
4. SC Heerenveen (Olanda) - Steaua București (România)
5. Lokomotiv Moscova (Rusia) - FC Serila fîpanla)
6. Bolton Wanderers (Anglia) - Olympique Marseille (Franța)
7 Hertha Berlin (Germania) - Rapid București (România)
8. FC Basel (Elveția) AS Monaco (franța)
9. Udinese (Italia) - RE Lens (Franța)
10. Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Banii Sankl Peters
burg (Rusia)
11. FC Bruges (Belgia) - AS Roma flallal
12. Schalke 04 (Germania) - Espanol Barcelona (Spania)
13. OSC Lille (Franța) - Șahtior Donețk (Ucraina)
14. FC Thun (Elveția) - Hamburg SV (Germania)
15: Betis Sevilla (Spania) - AZ67 Alkmaar (Olanda)
16. Artmedia Bratislava (Slovacia) - Levski Seda (Bulgaria). 
Partidele tur din 16-imile Cupel UEFA vor avea loc pe ÎS 
și 16 februarie 7006, în timp ce returul M programat 
pe 22 șl 23 februarie 2006.
Programul meciurilor din cadrul optimilor tic finali ale 
Cupei UEFA:
învingătoarea med 7 - învingătoarea meci 14

' învingătoarea meci 8 - învingătoarea meci 1
învingătoarea meci 2 - învingătoarea med 11 
Învingătoarea meci 4 - învingătoarea med 15 
învingătoarea med 3 - învingătoarea med 12 
învingătoarea med 6 - învingătoarea med 10 
învingătoarea med 9 - învingătoaea med 16 
tovingătoarea med 13 - învingătoarea med B. 
Partidele tur din optimile de finală se vor disputa pe 9 mar
tie 2006, iar returul este programat pe 16 martie 2006.

■ Steaua speră să 
elimine pe Heerenveen 
și să-i răzbune pe 
jucătorii lui Dinamo.

București - Steaua Bucu
rești va întâlni formația olan
deză SC Heerenveen în 16-imi
le de finală ale Cupei UEFA, 
s-a stabilit în urma tragerii la 
sorți efectuate, ieri, la Nyon. 
Fundașul Mihai Neșu a 
declarat că speră ca Steaua 
să-i răzbune pe jucătorii 
echipei Dinamo și să elimine 
formația olandeză. “Este un 
adversar bun, Este important 
că Heerenveen a jucat la

Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, după 
tragerea la sorți efectuată, vineri, la Nyon, la sediul UEFA: 
Real Madrid (Spania) - Arsenal (Anglia)
Bayern Miinchen (Germania) - AC Milan (Italia)
PSV Eindhoven (Olanda) - Olympique Lyon (Franța) 
Benfica Lisabona (Portugalia) - Liverpool (Anglia) 
Miercuri, 22 februarie 2006:
Werder Bremen (Germania) - Juventus Torino (Italia) 
Ajax Amsterdam (Olanda) - Internazionale Milano (Italia) 
Chelsea (Anglia) - FC Barcelona (Spania)
Glasgow Rangers (Scoția) - Villarreal (Spania)
Partidele tur se vor dispută marți, 21 februarie 2006, 
iar returul marți, 7 martie 2006.

București, este o formație 
bună care primește greu gol. 
Toți adversarii ar fi fost la fel 
de dificili, important este să 
tratăm jocul serios și atunci 
cred că nu vom avea pro
bleme”, a afirmat Neșu. Mijlo
cașul Sorin Paraschiv con
sideră că dubla manșă cu SC 
Heerenveen va fi foarte difi
cilă pentru Steaua.

Lucescu a ghicit adversara
■ Tehnicianul român e 
de părere că Hertha nu 
îi este superioară 
echipei VfB Stuttgart.

București (MF) - Antreno
rul Răzvan Lucescu a de
clarat, ieri, că era sigur că 
Rapid va întâlni, în cadrul 16- 
imilor Cupei UEFA, gruparea 
germană Hertha Berlin, fosta 
adversară a Stelei în grupa C. 
“Am presimțit că vom juca cu 
Hertha și de aceea le-am 
urmărit foarte atent meciul 
cu Steaua (n.r. - Hertha Ber
lin și Steaua s-au întâlnit, joi, 
în ultima etapă a Cupei 
UEFA, iar scorul a fost 0-0). 
Hertha avea nevoie de un 
egal ca să fie sigură de cali
ficare, dar în februarie va fi 
cu totul și cu totul diferită”, 
a spus Lucescu. Tehnicianul

TAS a respins apelul lui Mutu
■ Chelsea poate solici
ta compensații finan
ciare, deși i-a reziliat 
contractul românului.

București (MF) - Tribunalul 
de Arbitraj Sportiv (TAS) a 
respins, joi, apelul formulat 
de atacantul Adrian Mutu, 
prin care acesta contesta 
hotărârea Federației Engleze 
de Fotbal de a permite clubu
lui Chelsea să-i solicite com
pensații financiare, din cauza 
comportamentului său, ce a 
dus la rezilierea contractului.

Steaua va întâlni fosta adversară a dinamoviștilor (Foto: epa)

”Noi nu vrem să răzbunăm 
pe nimeni cu Heerenveen, 
vom juca pentru noi și pen
tru toți suporterii steliști. Nu 
se pune problema de favorită 
la acest nivel. Va trebui să 
Câștigăm ambele meciuri și să 
ne calificăm fără probleme”, 
a afirmat Paraschiv.

Jucătorul stelist crede că ar 
fi extraordinar pentru o 

giuleștean consideră că 
echipa sa nu a avut noroc la 
tragerea la sorți. “Nu am avut 
noroc la tragere, puteam 
întâlni un adversar mai ușor, 
dar privim cu încredere”, a 
afirmat Lucescu. Răzvan 
Lucescu este de părere că 
Hertha nu îi este superioară 
echipei VfB Stuttgart, pe care 
Rapid a întâlnit-o în cadrul 
grupei G a Cupei UEFA. 
“Sunt două jocuri în care tre
buie să dai totul, dar Hertha 
nu este mai tare decât VfB 
Stuttgart. Au jucători buni de 
atac, dar au și slăbiciunile 
lor”, a explicat antrenorul 
rapidist.
Nemții se simt norocoși

Tehnicianul Falko Goetz a 
declarat că tragerea la sorți, 
în urma căreia Hertha va 
întâlni Rapidul în 16-imîle

Potrivit site-ului oficial al 
grupării Chelsea, în urma 
acestei decizii, gruparea lon
doneză va începe demersurile 
pentru a solicita compensații 
financiare din partea jucăto
rului român.
Anularea deciziei?

Prin apelul formulat, Adri
an Mutu spera să obțină anu
larea deciziei Comisiei de 
Apel a Federației Engleze de 
Fotbal (FA), care a hotărât, pe 
20 aprilie, că Chelsea nu a 
încălcat regulamentul atunci 
când a decis rezilierea con

echipă românească să se ca
lifice în finala Cupei UEFA. 
“Nu trebuie să declarăm de 
acum că mergem în finală, 
vom încerca pas cu pas să 
realizăm acest lucru, ar fi 
extraordinar pentru o echipă 
românească, dar acum încer
căm să ajungem mai sus 
decât sezonul trecut”, a spus

Cupei UEFA, i se pare favo
rabilă și a subliniat că îl va 
suna pe antrenorul echipei 
VfB Stuttgart, Giovanni Tra- 
pattoni, pentru a-i cere infor
mații despre gruparea giu- 
leșteană. “Nu trebuie să ne 
lăsăm influențați de nume, 
este cu siguranță o echipă 
foarte bună și va trebui să 
luăm în serios acest adversar, 
dar mi se pare o tragere la 

tractului jucătorului, din 
cauza comportamentului aces
tuia, și că este îndreptățită să- 
i ceară compensații financia
re. Contractul lui Mutu cu 
Chșlsea a fost reziliat de gru
parea engleză, după ce ata
cantul român a fost depistat 
pozitiv în urma unui control 
antidoping.

Potrivit sursei citate, Adri
an Mutu, care în prezent 
evoluează la gruparea italiană 
Juventus Torino, trebuie să 
achite și cheltuielile de jude
cată în valoare de 9.000 de lire 
sterline.

Partida tur va avea loc pe 
15 sau 16 februarie 2006, la 
Heerenveen, în timp ce retu
rul este programat pe 22 sau 
23 februarie 2006, la Bucu
rești.

Heerenveen a făcut parte 
din grupa F a Cupei UEFA, 
alături de Dinamo, cu care a 
terminat la egalitate, 0-0, la 

sorți favorabilă. îl voi suna pe 
Giovanni Trapattoni (antreno
rul echipei VfB Stuttgart, 
adversara Rapidului din gru
pa G a Cupei UEFA) pentru 
a-i cere informații despre 
Rapid”, a declarat Goetz. Par
tida tur va avea loc pe 15 sau 
16 februarie 2006, la Berlin, în 
timp ce returul este progra
mat pe 22 sau 23 februarie 
2006, la București.

Adrian Mutu (Foto: EPA)

Prezentarea echipei Hertha Berlin

M ||1' x

Tehnicianul Oleg Protasov a declarat, 
joi, că „îl doare sufletul” pentru că va 
părăsi echipa Steaua și a menționat că după 
meciul cu Hertha Berlin le-a mulțumit 
jucătorilor, pe care i-a numit copiii săi.

(Foto: EPA)

în primul tur al Cupei UEFA, Hertha a scos din cursă formația cipri
otă Apoel Nicosia, după 1-0 în deplasare și 3-1 pe teren propriu, 
în Grupa C a Cupei UEFA, Hertha a ocupat locul 3, după Steaua și 
Lens, având 5 puncte, și un singur gol marcat, de Neuendorf (1-0 
la Halmstad). Celelalte rezultate au fost 0-0 cu Lens, acasă, 0-0 cu 
Sampdoria, în depalsare, și 0-0 cu Steaua, tot pe teren propriu.

BSC HERTHA BERLIN
Echipa germană ocupă locul 5 înaintea ultimei etape a turului din 
Bundesliga, cu 16 meciuri, 7 victorii, 4 egaluri și 5 eșecuri, gola
veraj 26-23 și 25 puncte. Hertha evoluează pe „Olympiastadion", 
care are o capacitate de 74.500 locuri și care va găzdui finala Cam
pionatului Mondial de anul viitor. Culorile berlinezilor sunt albas
tru și alb, iar echipa a fost înființată în 1892 (pe 25 iulie), sub numele 
de Berliner FC Hertha. în palmaresul clubului figurează 2 titluri de 
campioană, în 1930 și 1931 și o Cupă a Ligii germane (2001), com
petiție neoficială la acea dată.

în lot figurează nume cunoscute în fotbalul mondial, precum 
Friedrich, Simunic, N. Kovac, Baștuerk, Dardai, sârbul Pantelic, 
polonezul Wichniarek, iar vedeta este Marcelinho.
Antrenor: Falko Goetz.

Prezentarea echipei Heerenveen ................

Heerenveen a ocupat locul 3 în grupa F, după 0-0 cu Dinamo, 0- 
0 pe teren propriu cu deținătoarea trofeului, ȚSKA Moscova, 0-1 
cu Olympique Marseille în deplasare și 2-1 cu Levski Sofia, pe teren 
propriu, golul victoriei fiind marcat de Andre Hanssen, în min. 90. 
în primul tur al Cupei UEFA, după ce a pierdut în prima manșă cu 
0-2, la Ostrava, cu formația cehă Banik, a câștigat în retur cu 5- 
0.

SC HEERENVEEN
Formația olandeză joacă pe stadionul „Abe-Lanstra" (21.000 locuri), 
având culorile albastru-alb. Clubul a fost fondat pe 20 iulie 1920, 
sub denumirea de W Heerenveen, actualul nume, de SC Heeren
veen, datând din 1977. Nu are în palmares nici o performanță nota
bilă.
Echipa la care de-a lungul timpului au jucat numeroși români, Rodi
on Cămătaru, Dumitru Mitriță, Florin Constantinovici, Mugur Gușatu 
ocupă un loc la mijlocul clasamentului în Olahda - 10, după 15 
etape, cu 22 de puncte (6 victorii, 4 egaluri, 5 înfrângeri, gola
veraj 29-25).

Antrenor: Gertjan Verbeek
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Vând ap. 1 cameră (01)
• urgent, earner! CSH, în Simeria, multiple 
îmbunătățirii gaz, convector, parchet, etaj inter
mediar, eventual închiriez, 220 ron/lună, cumpăr 
casă în Simeria, ofer 55.000 euro. Tel. 
0729/015069.

Vând ap. 2 camere (03)
• bucătărie ai faianță și gresie, apometre, Deva, 
Dacia, Al. Romanilor, bl. 20, ap. 44, parter, preț 
600 milioane lei. Tel. 214004.
• confort 1, parter, zonă centrală, Deva, str. 
Cloșca, bloc din BCA, construit pe grinzi, exce
lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• decomandate, Deva, zonă ultracentrală, 

' v contorizări, centrală termică, preț negociabil.
«Tel. 0741/047152.

• decomandate, parter jos, centrală termică, 
scurgere separată, amenajat, potrivit pentru 
cabinete și birouri, vedere în 2 părți, negociabil, 
fără asociație de proprietari. Tel. 220211,217888.
• Deva, Bdiri Decebal, etaj 6, lângă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat, gresie, faianță, preț 
negociabil. Tel. 0254/217413.
• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, Doro
banți, preț 30.000 euro, tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona I Xaaăa, dec, contorizări, ocupabilime- 
diat, preț990 mii., neg, tel, 0745/253662. (Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, preț 
1,2 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)
• Urgent, zona Al. Straiului, centrală termică, et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• 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)
• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț:

| 17.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Scărișoara, semidecomandate, apome
tre, 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 Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• 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 urgrert, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec, baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003.  (Ag. Mimason)
• urgent, In zona Sala Sporturilor, modificat 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță centrală 
termică preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• urgent apt 2 cam. Al. Teilor, parter, centrală 
termică gresie, faianță parchet paluxat ușă din 
lemn la Intrare. Preț 650 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)
• 2 cam, în circuit B-dul. Dacia, gresie, faianță 
parchet lamelar, contorizări, ușă schimbată 
dIoc de cărămidă Preț 750 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)
• regent,2 cam., Gojdu etaj 3, bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, parchet ocupabil 
imediat. Preț 850 mii. neg. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/ 232043. (Mondial Casa)
• decomandate, contorizări, repartitoare, 
zugrăvit etaj intermediar, ultracentral Deva, 
preț 1,1 mid. lei. Tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• semidecomandate, centrală termică parchet 
gresie, faianță parter, Al. Teilor, preț 650 
milioane lei. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Bejan, preț 580 milioane lei. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, 56 mp, 
parchet, balcon, gresie, faianță preț 870 
milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• regent, Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 670 milioane lei fix. 
Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate, Deva, zona Dacia, 
etaj 1, ușă capitonată contorizări complete, preț 
630 milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, centrală termică 
parchet, gresie, faianță 54 mp, balcon închis, 
etaj 3, zona Bălcescu, preț850 milioane lei, nego
ciabil. T el. 0742/019418. (Prima-lnvest)

www.cnbarwledorulnt.ro;cabannladoruletOyahoo.com 
tel. /fax: 0254/772244; tel. cabană 0748/000277 (34558)

• zona iMtat Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet gresie, faianță amenajat recent preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
vedere spre cetate - foarte urgent ■ preț 130.000 
lei, neg., tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg., 
tei. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona centrală dec., bloc tip vilă loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită merită văzut preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165703,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dec., 50 mp, balcon mare, bloc 
de cărămidă parchet interfon, ocupabil imediat, 
preț 95.000 lei, neg., teii 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora) .
• urgent, zona Kogălniceanu - piață dec., 50 mp, 
balcon mare, cămară debara, etaj intermediar, 
parchet faianță interfon, ocupabil imediat se 
acceptă și credit, preț 90.000 lei, negociabil, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Licee, bloc de cărămidă dec., 70 mp, etaj 
3, vedere la stradă boxă mare, acces la 
spălătorie și uscătorie, fară modificări, debara, 
cămară hol mare, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,0723-251498. (Fiesta Nora)
• zona Decebal ■ piața centrală dec., etaj 1, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță boxă loc de parcare sigur, apartament, 
bine întreținut ideal pt investiție, închiriere, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona 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)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, deco
mandate, balcon, modernizări, preț 105.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• Mărăști, etaj 4, decomandate, parchet, aer 
condiționat termopane, balcon, preț 103.000 ron. 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• Bălcescu, decomandate, balcon, contorizări, 
60 mp, preț 105.000 ron. negociabil. Tel. 215800, 
215151. (Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima-lnvest)

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

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, vedere în 2 părți, 98 mp, etaj 1, Deva, zona G. 
Enescu, preț 1330 mid. lei. Tel. 228615.
• Deva, Dorobanți, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, faianță lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, contorizări, balcon 
închis, preț 840 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• semidecomandate, bucătărie mărită gresie, 
faianță, contorizări, balcon închis, 50 mp, Deva, 
zona Dacia, preț 730 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/043786.
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tele
foane 223400, 0742/005228 0721/577366. (Casa 
Betania)
• zona Dadă 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)

Dimineața DeMenta

I

Obstetrică-ginecologie

Dr. Delia SlendeaEcografie

Psihologie psiholog Anca Mihaicea

într-o ©fașă

SANATATEA E PE PRIMUL LOC!

Relații la 
telefonul 
241505.

tei, cu un eventual aport 
iere, struguri, care, vor pregăti

Chirurgie plastică și reparatorie Dr. Paula Luculescu

Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter. 
Eliberează refete în tim gratuit ;i compensat. 
\/X *•— bx- — -V - — Ki gama o® iBieaicumOiire.
♦ vitamine și minerale • suplimente nutritive 

♦ produse naturiste o ceaiuri * produse pentru 
copii o produse cosmetice

l 10 ANI DE EXPERIENȚA LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ! |

4B Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente.
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 g
Programul “inimi pentru inimi’

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

una Cadourilor

*1 . ■ .8 WUca
Vă oferă toată gama de medicamente:
- produse naturiste''
■ceaiuri
-produse tehnico-medlcale :
• toată gama de vltafninet

FARMACIA TACOMI
Situată in Deva, Aleea Transilvaniei,

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

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

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi ’

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

cu program de funcționare NON-STOP:
® eliberează zilnic rețete gratuite și compensate
® au singurul depozit de medicamente din Hunedoara
H servirea va fi promptă și in cantitatea dorită

- tel.: 748199; 748080

in

preturi speciale!

DACIAPHARM
sște rie sănătatea dumneavoastră!

.................. .........................

Dr. Z. Schmidt I

i |

I

cabannladoruletOyahoo.com
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• Vrea banii. Fostul antrenor al echipei 
Real Madrid, Valderlei Luxemburgo, a cerut 
deschiderea unei proceduri împotriva clubu
lui spaniol, din cauza unui dezacord privind 
plata indemnizației de plecare de la gru
parea madrilenă. Luxemburgo a solicitat să 
fie plătit până pe 30 iunie 2006, data 
expirării contractului său inițial. (MF)

• Victorie mexicană. Echipa națională a 
Mexicului, calificată la turneul final al Cupei 
Mondiale din 2006, a învins, miercuri, la 
Phoenix, într-un meci amical, cu scorul de 2- 
0 (1-0), reprezentativa Ungariei. Golurile 
învingătorilor au fost marcate de Fonseca 
'32 și Huiqui ’51. (MF)

Rapid prinsă cu ocaua Mincă

încurajări de 
la Amariei

București (MF) - 
Handbalista Carmen 
Amariei, care a declinat 
convocarea la națională 
după un conflict cu 
antrenorul Gheorghe 
Tadici, este convisă că 
echipa României poate 
realiza o minune la CM 
din Rusia și le trans
mite fostelor sale 
coechipiere să aibă 
curaj în meciul din 
semifinalele competiției. 
„Să aibă încredere în 
ele că pot face o minune 
în handbalul românesc, 
pe care o așteptăm cu 
toții, de peste 30 de ani. 
Echipa a ajuns la matu
ritate, are jucătoare 
care evoluează în cam
pionate puternice din 
Europa, care își arată 
valoarea. Un singur 
cuvânt le-aș transmite: 
curaj!”, a declarat 
Amariei.

D-tru Dragomir
(Foto: EPA)

Dragomir 
strigă 
„hoțu" 
București (MF) - 
Președintele Ligii Pro
fesioniste de Fotbal, 
Dumitru Dragomir, a 
declarat, ieri, că în 
meciul Olympique - 
Dinamo, scor 2-1, 
contând pentru gru
pa F a Cupei UEFA 
nu a fost vorba de 
ghinion, ci de furt. 
„Nu e vorba de ghi
nion, e vorba de furt. 
Ambele goluri, și ăsta 
și cel de la Sofia, au 
fost goluri mincinoa
se. Aici a fost gol 
perfect valabil și arbi
trul, când a văzut că 
se duce în gol, s-a 
întors cu spatele. 
Hoția asta a fost 
văzută de toată țara 
și de Europa, ațâți 
câți s-au uitat", a 
declarat Dragomir.

■ Giuleștenii au rămas 
pe podium, deși au 
pierdut din cauza gafei 
portarului Mincă.

București (MF) - Rapid 
București a pierdut, miercuri, 
în deplasare, cu scorul de 1-2 
(0-2), meciul susținut în com
pania formației VfB Stuttgart, 
în etapa a V-a, ultima, a gru
pei G a Cupei UEFA. Mario 
Gomez a deschis scorul după 
o ieșire greșită a portarului 
Mihai Mincă, în minutul 20. 
Același Gomez mărește avan
tajul pentru VfB Stuttgart, în 
minutul 38, după o pasă a lui 
Gerber. în minutul 80, Bur
dujan a înscris pentru Rapid 
la o fază la care jucătorii ger
mani au solicitat henț.
Rămân pe locul I

în ciuda înfrângerii, Rapid 
București s-a calificat în 16- 
imile Cupei UEFA de pe

Duelurile pentru balon au avut agresivitate germană (Foto: epa)

primul loc din grupa G. Rapid ca și Șahtior Donețk și VfB 
a acumulat nouă puncte, la fel Stuttgart. Echipa giuleșteană

Blestemul ultimei secunde
■ Dinamo a fost elimi
nată din UEFA, pentru 
că nu i s-a acordat un 
gol marcat pe final.

București (MF) - Dinamo 
București a ratat, miercuri, 
calificarea în 16-imile Cupei 
UEFA, după ce a pierdut, cu 
scorul de 1-2 (0-2), meciul 
susținut în compania for
mației Olympique Marseille, 
în etapa a V-a, ultima, a gru
pei F a Cupei UEFA. 
Olympique Marseille a des
chis scorul în minutul 39, 
prin Cesar, care a reluat cu 
capul un corner executat de 
Ribery. Delfim a dus scorul la 
2-0 pentru Olympique, după 
ce marchează, în minutul

45+2, cu un șut de la aproxi
mativ 14 metri. Dinamo a 
redus din diferență prin 
Claudiu Niculescu, care a 
marcat, în minutul 52, din 
lovitură liberă de la aproxi
mativ 20 de metri.
Gol neacordat

Dinamo a marcat un gol în 
minutul 90+4, prin Octavian 
Chihaia, dar golul nu a fost 
validat, arbitrul fluierând 
finalul partidei cu o secundă 
înainte de reușita dinamo- 
viștilor și fără a vedea faza 
respectivă.

Antrenorul Ioan Andone a 
declarat că nu înțelege ce s-a 
întâmplat la faza din ultimul 
minut de joc, când arbitrul 
întâlnirii, Julian Rodriguez

Rezultate înregistrate, miercuri, în ultima etapă a grupelor 
Cupei UEFA:
Grupa E: RC Strasbourg - Steaua Roșie Belgrad 2-2 
(Gameiro 79, '90+4 - Basta '34, Djokaj ’64)
AS Roma - FC Basel 3-1 (Taddei '14, Totti '45, Nonda '49 
- Petrici 78)
Clasament: 1. RC Strasbourg 8 p, 2. AS Roma 7 p, 3. FC 
Basel 6 p, 4. Steaua Roșie Belgrad 4 p, 5. Tromso 3 p. 
Grupa F: Olympique Marseille - Dinamo București 2-1 
(Cesar '39, Delfim '45+2 - CI. Niculescu '52)
SC Heerenveen - Levski Sofia 2-1 (Samaras '54, Hanssen 
'90 - Ivanov '52).
Clasament: 1. Olympique 9 p, 2. Levski 6 p, 3. SC Heeren
veen 5 p, 4. ȚSKA Moscova 4 p, 4. Dinamo București 4 p. 
Grupa G: VfB Stuttgart - Rapid București 2-1 (Gomez '20, 
'38 - Burdujan ’80)
PAOK Salonic - Rennes 5-1 (Rochat '4 autogol, Hristodop- 
ulos '38, Yiasoumis 79, '89, Salpigidis '83 din penalti - 
Briand 70).
Clasament: 1. Rapid 9 puncte, 2. Șahtior Donețk 9 p, 3. 
VfB Stuttgart 9 p, 4. PAOK Salonic 3 p, 5. Rennes 0 p. 
Grupa H: Vitoria Guimaraes - Beșiktaș Istanbul 1-3 
(Saganowski '11 - Ibrahim Toraman 7, '59, Youla '17) 
Bolton Wanderers - FC Sevilla 1-1 (N'Gotty '65 - Adriano 
Correia 74).
Clasament: 1. FC Sevilla 7 puncte, 2. Zenit Sankt Peters
burg 7 p, 3. Bolton Wanderers 6 p, 4. Beșiktaș Istanbul 5 
p, 5. Vitoria Guimaraes 1 p.

Sicilia, după

Cristian cm 
vu (nr. 13) a 
primit nota 6 în

| cotidianul La 

prestația avută, 
miercuri, în par- 

r *tida pe care 
jR T echipa AS Roma 

a căști- gat-o, pe 
teren propriu, cu 
3-1, în fața for- 

SL mației FC Basel, 
K c în ultima etapă 

a grupelor Cupei 
UEFA. (Foto: EPA)

a depășit în clasament pe 
Șahtior, cu care se afla la 
egalitate în privința golave
rajului, datorită numărului 
mai mare de goluri marcate, 
adică cinci în comparație cu 
4. VfB Stuttgart ocupă locul 
trei în clasament, deoarece 
are un golaveraj mai slaly 
decât primele două clasate.*  
Echipa PAOK Salonic, clasată 
pe locul 4, și Rennes, formație 
pregătită de Ladislau Boloni 
și aflată pe locul 5, au ratat 
calificarea în primăvara euro
peană. în 16-imile Cupei 
UEFA, Rapid va întâlni ocu
panta locului trei din una din 
celelalte grupe.
Componenta - Răpii
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Mincă - M. Constantin, Maftei, 
Rada - Bădoi, Măldărășanu. Ilyeș 
(Burdujan 76), Karamyan - Buga 
(E. Dică '63), N. Constantin (Vasi- 
lache ’51), D. Niculae. Antrenor: 
Răzvan Lucescu.

Eforturile căpitanului Florentin Petre au fost zadarnice (Foto: epa)

Santiago, a anulat un gol mar
cat de Dinamo, deoarece 
fluierase finalul partidei. „în 
cariera mea de jucător și 
antrenor de 20 de ani, nu am 
văzut așa ceva.

Mingea era în aer și nu în
țeleg cum arbitrul nu a văzut

o asemenea fază. Doar în 
baschet se mai fluieră așa 
ceva”, a spus Andone, la fi
nalul meciului. Andone s-a 
arătat dezamăgit de ratarea 
calificării în 16-imile Cupei 
UEFA, formația sa ocupând Zj 
ultimul loc în grupă.

Arbitrul spaniol nu a greșit
■ Doi foști arbitri inter
naționali români susțin 
că Dinamo n-a fost 
defavorizată de arbitraj.

I

București (MF) - Fostul 
arbitru internațional Adrian 
Porumboiu a declarat, ieri, că 
arbitrul spaniol Julian 
Rodriguez Santiago nu a greșit 
la faza din prelungirile par
tidei Olympique Marseille - 
Dinamo, scor 2-1, atunci când 
a anulat golul înscris de ata
cantul Octavian Chihaia. 
„Arbitrul putea prelungi par
tida cu 20-30 de secunde, dar 
nu îi poți impune asta. El s-a 
întors cu spatele înainte ca 
mingea să ajungă la Chihaia. 
Strict regulamentar nu a 
greșit cu nimic, deci nu i se 
poate imputa ceva”, a spus 
Porumboiu. Porumboiu a pre

Deciziile spaniolului au fost contestate și la alte meciuri

cizat că dacă arbitrul ar fi 
fluierat când balonul era în 
aer, atunci ar fi fost un „cri
minal”; „Știu că pierderea 
calificării înseamnă mult pen
tru Dinamo, dar trebuie să fim 
obiectivi. Probabil că, dacă 
fluiera când mingea era în 
aer, atunci era un criminal. Să 
nu uităm că până la faza care 
i se impută a arbitrat impeca
bil”, a menționat Porumboiu. 
Un alt fost arbitru internațio

nal, Aron Huzu, a declarat, 
ieri, că la faza respectivă 
există o doză mare de subiec
tivism din partea românilor.

„Arbitrul nu a greșit. Să fiu 
sincer subiectivismul e mare 
în această situație, dar trebuie 
să fim corecți. Personal, mi- 
aș fi dorit să acorde golul. Să 
nu uităm totuși că Rodriguez 
este imul dintre cei mai buni 
arbitri spanioli”, a afirmat 
Huzu.

Balaj acuzat
București (MF) - Cen

tralul Cristian Balaj a 
fost acuzat de cotidianul 
Fanatik că nu a acordat 
două penaltiuri în tim
pul meciului Vitoria 
Guimaraes - Beșiktaș, 
scor 1-3, din ultima etapă 
a fazei grupelor Cupei 
UEFA. „Balaj a avut o 
prestație de nivel mediu. 
Atât în minutul 10, când 
Youla a fost faultat în 
careu de Medeiros, cât și 
în minutul 69, când 
Moreno a fost doborât în 
careu de Adem Dursun, 
a fost penalti. Balaj a tre
cut peste aceste faze”, 
scrie Fanatik. „în afara 
acestor trei faze critice, 
Balaj a luat decizii 
bune”, se precizează în 
Fanatik.

întâi datoriile,
București (MF) - Patronul 

FC Rapid, George Copos, a 
declarat, ieri, că primele 
promise jucătorilor giuleșteni 
pentru calificarea în șai- 
sprezecimile Cupei UEFA vor 
fi achitate după plata datori
ilor acumulate de club în 
ultimii ani la bugetul statu
lui. „Am convenit deja 
lucrurile acestea cu jucătorii. 
Primul meu obiectiv, prima 
mea urgență, sunt datoriile pe 
care le are clubul la bugetul 
statului. Vom achita aceste 
datorii și după aceea vom 
face plățile și către jucători”, 
a spus Copos. Oficialul FC 
Rapid nu a dorit să dezvăluie

apoi primele
prima pe care o va încasa 
fiecare jucător, dar a precizat 
că fotbaliștii „știu deja despre 
cât este vorba”. Pentru cele 
trei victorii și ocuparea 
primului loc în grupa G a 
Cupei UEFA, conducerea 
clubului împreună cu spon
sorii se pare că au promis 
jucătorilor câte 15.000 de 
dolari. FC Rapid mai are de 
plătit la bugetul statului în 
momentul de față suma de 
7.704.179 lei, datorată de Aso
ciația PRO Rapid. Copos a 
achitat pe 24 octombrie dato
ria UFC Rapid, fostul admi
nistrator al grupării giulește- 
ne, reprezentând 1.511.465 lei.

Liverpool în finala CM
Yokohama (MF) - For

mația Liverpool are acces 
în finala Campionatului 
Mondial al cluburilor după 
ce a învins, joi, la Yoko
hama, cu scorul de 3-0 (2-0), 
echipa Deportivo Saprissa, 
în semifinalele competiției, 
informează AFP. Golurile 
au fost înscrise de Peter 
Crouch '3, '58 și Steven Ger
rard '32. Liverpool va întâl
ni în finală, duminică, tot 
la Yokohama, formația 
braziliană Sao Paulo. 
Finala mică se va juca

duminică, la Yokohama, 
între Deportivo Saprissa și 
Al Ittihad, echipă antrenată 
de Anghel lordănescu.

Liverpool a dominat clar

1
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• vM VW Passat, af 1979, persoană fizică, preț 
■OOuobil Tel.07 mTi

Utiiaje. unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr m*n0M  mare, în stare perfectă 
ofer prețul la vedere. Tel. 0722/148381.

Se împlinesc 6 săptămâni de când ai plecat de pe această 
lume, draga noastră mamă, bunică și soră

VÎNDUȚ SABINA
Nu te vom uita niciodată.

Familia

• un cadou ideal de sărbători! Tablouri, icoane, 
cusute manual tip goblen, punct clasic, 
deosebite, înrămate, la doar 2 ron emp, variante. 
Tel. 0724/575137.
• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă, cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând eântor-platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030/030 m, stare ireproșabilă, preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând lustră plafon, 3 brațe, completă, o aplică 
de perete, preț convenabil. TeL 220025.
• vând țuică de calitate superioară. Informații 
Deva, tel. 0744/637809.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând porc Marele Alb, 125 -130 kg și purcei 25 
-50 kg. Tel. 210900,0744/611145. \

• decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• evaluez terenuri, clădiri revendicate etc., la 
prețuri minime și de calitate. Tel. 0254/212167, 
0726/718505.
• Informatlclan cu experiență efectuez la 
comandă orice aplicații economice cu baze de 
date, contabilitate, gestiuni, evidențe diverse, 
aplicații Multimedia, avantajos. Tel. 0741/264199.

• întocmesc documentația bancară, nece
sară pentru încasarea primei de la stat, 
dată în baza Legii 541/2002.0746/054005.

• mamă a doi copii, serioasă căsătorită, 
efectuez menaj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 2130 și 0723/851439.
• transport mobilă, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone, 14 mc, L 33 m, 12,2 m. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701.

LoawtcvraroeTAu _______
• chMcrtl de ztarc de lângă Comtlm;
• chioșcul de ziar® din stafia de autobuz 
Orizont Micro 15;
• chioșcul de ztare de lângă Galeriile de Artă 
Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția Zatnfireacu B 
dul DeoehaL
• Ccpromin;
• Cooperativa de connum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor Ilia.

Garaje (43)

• MM ani la casă pentru autoturism, pe 
timp de iarnă Deva, tel. 213908.

Mobilier și interioare (47)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• Srtllnoitaprvteilonal pe flkn, Minolta Dynax 
800 SI șlMkwlta 5000 +accesorii. Td 0723481- 
073.
• vând Soiqr Ericson, P 900, card memorie 32 MB, 
foto, video, MP3 player, stare perfectă preț 200 
euro. Tel. 0745/375795.
• vând telefon Siemens A 35, SB 3 ■ 4 zile, 
încărcător cameră stare foarte bună preț 70 
ron. Tel. 0721/985256.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând caapa extensibilă 2/0,9 m, stare foarte 
bună preț 120 roa Tel. 221431 seara.
• vând ma* * panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți. stare perfectă preț convenabil. Tel. 
220025.
• vând pat dublu de dormitor, 100 ron, două 
fotolii, 30 ron bucata, dulap de haine, 50 ron, 
masă 20 ron, tv color, 50 ron. Telefon 
0721/985256.
• vând pătaț din lemn masiv, pentru copii. Tel. 
212180.
• vând recamler dublu, ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, sobă teracotă pe colt haină 
blană picioare karakul, neagră 48 ■ 50. Tel. 
215325.
• vând vMift cu oglindă bibliotecă mică cu 
birou atașabll, 4 scaune tapițate, masă 
bucătărie, mobilă bucătărie, covor persan 3/23 
m, preț negociabil. Tel. 224891.

• vând hahâ blană astrahan neagră nouă mă
rimea 48 ■ 50, și haină blană mouton dore maro, 
confecționate de fabrică Tel. 770687.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând lehbni Blizzard 180 cu legături Tyrolia și 
clăpari Nordica nr. 38, preț 100 ron, negociabil. 
Tel. 221431.
• vând ichhnf Rossignol, cu legături Salomon, 
pentru copii 1,40 și ISO m și adulți 1,70 m, preț 
negociabil. Tel. 233084.
• vând haine de blană nurcă naturală noi, 
import Italia, model elegant, pen mantou, 
culoare maro-brun și gri-grafit, marimea44 ■ 50. 
Tel. 0741/078785.

Materiale de construcții (53)
Televizoare (48)

• vând tv color diag. 54, stereo, TXT, DVDX, toate
formatele, ambele sigilate și în garanție, preț 650 
ron. Tel. 0723/920314.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• cumpăr țigle și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.
• vând gard de beton la comandă asigur trans
port și montaj. Tel. 0723/659753.
• vând geam dublu, 3 canate 180/150, cu toc și 
jaluzele din lemn, din demolări, preț 120 ron,

ooaabil. Tel. 221431 seara.

• vând combtoâ muzicală cu MP3 Sony, în 
garanție, preț 230 euro. Tel. 0788/183309.
• vând eonvenabl video Panasonic, preț 140 
ron. Tel. 221431.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând INe tipărită în anul 1870. Tel. 213908, 
Deva.

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 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: O724-22-O3-65

cuvÂfiB |

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

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

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

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

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

^cuvâmm. i

FIRMA BAD AXEL
angajează urgent

COMPLEX 
ULPIA DEVA

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

Comemorări (76)

în 19 decembrie se împlinesc 6 luni de când draga 
noastră soție, mamă, soacră și bunică

DRĂGUȘFLOAREA
din Toplița a plecat în veșnicie. Slujba de pomenire 
are loc astăzi 17 decembrie la Biserica Sf. Nicolae din, 
Deva. Te vom păstra mereu în inimile noastre.

Familia Drăguș

Se împlinesc 2 ani de când a plecat în veșnicie cel 
care a fost mult iubitul nostru soț, tată, bunic și 
străbunic

BETEA A VEL
Va rămâne mereu în gândurile și în inimile noastre. 

Familia îndurerată

Electrocasnice (56)
• vând centrală Brava Max cu tiraj natural, preț 
negociabil. Tel. 226956,0740/525482.
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună, preț 550 ron. Tel. 223089.
■ vând eonvenabl congelator Arctic, 5 sertare, 
stare foarte bună, preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara.
• vând ladâ frigorifică 7 sertare, stare foarte bu
nă, foarte puțin folosită, preț 500 ron. Tel. 221314.
• vând mașină de spălat, fără încălzire, 
rusească, cuvă plastic 150 I, suport metalic, 
stare foarte buna, preț convenabil. Tel. 220025.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Popa Maria Rodica. Se declară nul.

Prestări servicii (72)
o vând porci, 150 kg, preț negociabil. Tel. 
0721/262371.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând temtometni electronic, nou, sigilat, 
fabricat în Germania, cu memorie, ceas. Relații 
la tel. 0720/233947.

instrumente muzicale (60)
• vând plan Jakob Czapka John Jahare 1842 
Wlen, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă, 
stare foarte bună, preț foarte avantajos. Tel. 
611145.

Altele (61)
• vând geamul cu sticlă, în stare foarte bună. 
Tel. 0726/158688.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

(36348) OR» Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 le sediul redacției șl se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu tșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Decese (76)

Sincere condoleanțe familiei pentru trecerea în eternitate a 
mamei și bunicii

ELISABETA CSISZER
S-o odihnească Dumnezeu.

Prof. Maria Toma Damșa

Oferte locuri de muncă (74)

• ECO ■ PAN DEVA angajează patiseri, brutari, 
agenți de vânzare. Se preferă oameni cu califi
care și experiență. Condiții de muncă deosebite, 
salariu atractiv. Informații latei. 0746/298167.

Cititorii 
Cuvântul

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In 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

caută pentru dezvoltarea echipei

responsabil de zonă
Cerinfe:

• Permis de conducere;
• Mașină proprie;
• Cunoștințe PC;
« Limbă engleză nivel mediu;
• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate pentru program prelungit.

Oferim:
• loc de muncă modem;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 01.12.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

I
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mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
sorina.sirmaiOinformmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• Alte toalete. O nouă lege propusă de 
consiliul orașului Nova Iguacii, situat în 
apropiere de Rio de Janeiro, cere tuturor 
cluburilor de noapte, magazinelor, cine
matografelor și restaurantelor să asigure 
toalete pentru travestiți,

Bani pentru drepturi de autor

• Turneu de milioane. Trupa U2 a înregis
trat cele mai mari încasări în urma turneului 
efectuat anul acesta, 260 de milioane de 
dolari, potrivit unui top realizat de revista 
americană Billboard.

Cornilor bolnavi Un concert de ca
ritate susținut de tenorul Jose Carreras a 
avut loc, joi, în Leipzig pentru strângere 
de fonduri în beneficiul copiilor bolnavi de 
leucemie. (Foto. epa)

■ Laureatul Nobel Barry 
Marshall a dat în jude
cată un laborator ameri
can din Utah.

Sydney (MF) - Australianul 
Barry Marshall, unul dintre 
cei doi laureați ai premiului 
Nobel pentru medicină 2005, 
a dat în judecată un laborator 
american, pe motiv că îi da
torează opt milioane de dolari 
pentru drepturile asupra unui 
aparat pe care el l-a inventat 
pentru a depista ulcerul,.

Profesorul Marshall a 
depus o plângere juridică la 
Curtea Federală din Perth 
împotriva companiei Ballard 
Medical Products, care are 
sediul la Utah și este o filială 
a grupului Kimberly-Clark.

Barry Marshall, care a 
primit premiul Nobel împre
ună cu compatriotul său 
Robin Warren, a declarat că

Poluare cu produse toxice

Mii de păsări 
moarte

Blantyre (MF) - Mii deL 
păsări migratoare au fost 
găsite moarte în centrul 
statului' Malawi (sudul 
Africii), ceea ce a deter
minat îngrijorarea auto
rităților sanitare, care se 
tem de o posibilă legă
tură cu virusul gripei 
aviare, a anunțat, ieri, o 
sursă guvernamentală.

Aceste păsări, numite 
„Dicrurus Adsimilis” și 
cunoscute local sub nu
mele de „Namzemze”, au 
început să moară în pri
ma jumătate a săptămâ
nii. Mostrele prelevate 
de la păsări au fost tri
mise în Africa de Sud, 
singura tară din Africa 
australă dotată cu un 
laborator capabil să de
tecteze gripa aviară.

Statui de 
poveste 
Los Angeles (MF)- 
Actrița Angelina Jolie 
este mama vitregă a 
personajului Alba ca 
Zăpada într-o scenă 
festivă de Crădun 
realizată de Muzeul 
Figurilor de Ceară 
Madame Tussaud’s 
din Londra. O statuie 
de ceară reprezen- 
tândo pe Jennifer 
Aniston a fost aleasă 
pentru rolul Albei ca 
Zăpada, iar Brad Pitt îl 
reprezintă, bineînțeles, 
pe prinț. Scena de la 
muzeul londonez mai 
cuprinde câteva statui 
de ceară ale altor 
celebrități.
Victoria Beckham, fos
ta Posh Spice, este 
prezentată ca „Posh 
încălțată".

Lisabona (MF) - O navă ca
re transporta produse toxice? 
eșuată începând de vineri în 
largul Arhipelagului Azore 
(Portugalia), a poluat apele 
înconjurătoare cu aproxima
tiv 150 de tone de hidrocar
buri. Autoritățile maritime 
portugheze au anunțat că au 
reținut, până marți seara, 40 
de metri cubi de reziduuri

Se strâng reziduuri (Foto epa)

Pacienti morti în incendiu
s A

Malilldl este un pui de rinocer negru, 
in vârstă de șase săptămâni, și s-a născut 
la grădina zoologică din Magdeburg, Ger
mania. (Foto: EPA)

|| Un incendiu produs la 
un spital din nord-estul 
Chinei s-a soldat cu cel 
puțin 38 morți.

Beijing (MF) - Cel puțin 38 
de persoane au murit, joi, în- 
tr-un incendiu produs la un 
spital din provincia Jilin, din 
nord-estul Chinei, iar auto
ritățile nu au informații des
pre soarta a mai mult de 20 
de pacienți, a anunțat, ieri, 
agenția China Nouă.

Incendiul s-a produs joi du- 
pă-amaiză la spitalul central 
din Liaoyuan. Douăzeci și 
patru de persoane au murit 
pe loc, unele aruncându-se de 
la ferestre pentru a scăpa de 
flăcări. Alte 14 persoane au

Starurile îl plâng pe Tookie Williams

S-a deschis clubui urâților
Hamburg (MF) - „Oameni urâți din toate 

țările, uniți-vă!” - acesta este motto-ul neo
ficial cu care s-a deschis, în orașul ger
man Hamburg, clubul Ugly. Clubul a fost 
special creat pentru cei care se simt urâți 
și excluși din societate. Fondatorii cer 
membrilor un singur lucru: să spună care 
este defectul lor fizic cel mai mare. Burta 
se află pe primul loc în această listă, 
urmată de nas și șolduri.

Harald Gasper, un director creativ al 
unei agenții de publicitate care are o față 
voioasă și un nas mare, a pus bazele aces
tui club împreună cu soția sa, Regina, o 
jurnalistă înaltă cu picioare mari.

Printre modelele clubului, care are 
aproximativ 270 de membri, se numără 
Camilla, soția prințului Charles, și Angela 
Merkel, noul cancelar german.

■ La Los Angeles va 
avea loc o ceremonie 
dedicată fostului șef de 
bandă, executat marți.

Los Angeles (MF) - Actorii 
Sean Penn, Jamie Foxx, Dan
ny Glover și rapperul Snoop 
Dogg sunt câțiva dintre cei 
care vor participa la o cere
monie dedicată fostului șef de 
bandă Stanley Tookie Wil
liams, executat, marți, pentru

Barry Marshall , (Foto: epa)

laboratorul nu i-a acordat 
drepturile bănești totale din 
anul 1998. Plângerea se referă 
la testul CLOtest.

Marshall și Warren au 
primit premiul Nobel pentru 
munca lor prin care au de
monstrat că ulcerul la stomac 
este datorat unei bacterii, și 
nu stresului, așa cum se cre
dea până acum. în consecință, 
boala poate fi tratată cu 
antibiotice.

chimice de pe plaja Baia das 
Cabras a Insulei Faial.

în ambarcațiunea care trans
porta 1.850 de tone de hidro
carburi mai erau și opt tone 
de trifenilfSsfat, șase tone de 
vopsea și 19 tone de oxidanți, 
a declarat un purtător de 
cuvânt al Marinei.

Trifenilfosfatul, utilizat pen
tru stingerea incendiilor, este 
un produs chimic foarte tox
ic care poate avea consecințe 
pe termen lung asupra medi
ului marin.

CP Valour, aflată sub pavil
ionul Insulelor Bermude, a 
eșuat după ce solicitase per
misiunea de a ancora în 
largul insulei Faial.

Rudele disperate își plâng morții

murit în urma rănilor su
ferite.

„Am văzut oameni care au 
sărit și eram neputincios, nu 

uciderea a patru persoane, 
relatează site-ul imdb.com.

Williams, în vârstă de 51 de 
ani, a fost executat prin in
jecție letală într-o închisoare 
californiană, pentru uciderea 
a patru' persoane în 1979 în 
timpul unui jaf:

Sentința de condamnare la 
moarte a dat naștere la ne
mulțumiri după ce Stanley 
Tookie Williams a fost nomi
nalizat la premiul Nobel pen
tru pace pentru scrierile sale,

(Foto: EPA)

puteam face nimic”, a relatat 
un martor ocular.'.

Toate victimele erau pa
cienți, iar circa zece membri ai 

prin care îi sfătuiește pe ti
neri să nu formeze bande 
criminale.

Celebritățile care îl susți
neau pe Williams au de
clanșat o adevărată campanie 
prin care au cerut clemență 
pentru acesta.

Rapperul Snoop Dogg va 
vorbi la ceremonia dedicată 
lui Tookie, care va avea loc 
la Los Angeles. Cenușa lui 
Williams va fi împrăștiată în 
Africa de Sud. 

personalului au fost răniți, a 
informat China Nouă, pre
cizând că flăcările au distrus 
o suprafață de 5,000 de metri 
pătrați din spital. Dintre cei 
245 de pacienți care erau în
registrați la acest spital înainte 
de incendiu, 152 au fost salvați 
și transferați la alte spitale.

Autoritățile locale, care au 
demarat o anchetă, încercau 
ieri dimineață să afle ce s-a 
întâmplat cu 24 de pacienți 
despre a căror soartă nu se 
cunoaște nimic.

„Este dificil de spus dacă 
s-au înregistrat dispăruți, 
pentru că din cele 245 de per
soane înregistrate, unele nu 
petreceau noaptea în spital”, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt Zhao Buzhang.

mele două luni, 65 de fa
milii au părăsit satul 
indian Cheryai din cau
za miilor de maimuțe 
care s-au făcut stăpâne 
în sat. (Foto: EPA)

imdb.com

