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ECnipa Cuvântul ^iber este campioana primei ediții a Cupei Presei la fotbal. Ei au învins în finală Servus Hunedoara, /p.7 (Foto: Traian Mânu)
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■ Bătaia a izbucnit 
pentru că tatăl vitreg 
nu vroia să plece din 
apartamentul fiului.

Deva (M.T.) - Conflictul dintre cei doi a izbucnit ieri la prânz când a fost adus în discuție subiectul apartamentului

de pe sțrada Minerului, din Deva, apartament al cărui proprietar este tânărul. Se pare că după plecarea mamei sale în Spania, scandalurile dintre cei doi se tin lanț- Ieri, însă, lucrurile ar fi putut să se termine tragic pentru Ioan B. și tatăl său vitreg Alexandru C. „Am auzit o bubuitură puter

nică în ușă. Când am deschis i-am văzut pe cei doi, pe casa scării, plini de sânge, iar Ioan m-a rugat să anunț ambulanta. Cred că bărbatul l-a lovit pe copil cu bâta, iar acesta a ripostat și i-a tras un pumn în fată”, declară Eugenia Mihut, vecina celor doi. Cei doi au fost transportați la Spitalul

din De-va, unde au primit îngrijirile medicale necesare și au plecat acasă. „Nici imul’ nu a depus plângere penală la Politie pentru lovire și alte violente, ca urmare nu s-a întocmit dosar penal”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nitu.
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Românii despre cum conduce 
actoatol Suvern țara

- sânt de părere că actualul Guvern conduce 
„la fel" ca și cel dinainte de alegerile din 2004

susțin că actualul Guvern conduce țara „mai rău"

Carnea de
■ Importurile masive 
au determinat pro
ducătorii români să 
reducă prețurile.

Deva (C.P.) - Prețul cărnii de porc la producătorii români este în această perioadă cu 3 lei/kg mai mic decât anul trecut din cauza livrării pe piață a unor cantități mari de came din import, afirmă pre-

porc mai ieftinăședințele Patronatului Român al Cărnii de Porc, Gheorghe Caruz. Dacă anul trecut, în perioada Crăciunului, carcasa de porc se vindea la producători cu 9-9,8 lei/kg, acum preturile sunt în jur de 6,5-7 lei/kg, a declarat Gheorghe Caruz. Potrivit acestuia, peste 70% din cheltuielile producătorilor români în procesul de creștere a porcilor sunt reprezentate de furaje. Deși prețul

furajelor s-a dublat fată de aceeași perioadă din 2005, carnea de porc la producătorii autohtoni a stagnat sau chiar a scăzut din cauza importurilor. De acum, româ-nii cu mai puțin de trei porci în gospodărie nu mai au dreptul să comercializeze carnea, /p.5 1
www.huon.ro <

Au învins!
Deva (V.N.) - într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a LN feminine de handbal, Cetate Deva a câștigat ieri cu 22-19, pe teren propriu, împotriva echipei Rulmentul Brașov, campioana României. Deși brașovencele au acuzat arbitrajul, în teren devencele s-au dovedit mai bune, /p.7

A murit înecat cu lapte?

tnlegeanea în Uniunea Europeană 
îi conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, Indiferent de 

vârstă. La 23 decembrie, începând cu ora 16,
va fi organizat un spectacol folcloric în care 

regăsim nume precum ioan Bocșa, Frații 
Pelreușț lonuț Dotdnescu, Ciprian Roman. Spea- 
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26 
decembrie, de la ora Î7, i/or concerta trupele 
Provincialii, Nlco, Selena, Kf , $ alțB. Ilnafifâi s

Daniel Buzdugan și Simona Pătruleasa. §
E

■ Un bebeluș de două 
luni din Băcia a decedat 
subit, ieri dimineață, 
lângă mama sa.

Băcia (C.B.) - Un nou-năs- cut din Băcia a murit ieri din cauze necunoscute, încă. Din declarațiile părinților se pare că bebelușul era bolnav, însă starea lui cu o zi înainte era departe de a fi gravă. Deși circulă un zvon că nou-născutul s-ar fi înecat cu lapte, mama lui neagă vehement această

variantă și spune că acesta a murit în somn. Copilul, Robert Adrian, era foarte răcit și nu a beneficiat de un consult medical din cauză că medicul comunei lipsește, fiind bolnav. Trupul copilașului a fost ridicat de medicii legiști în ve derea efectuării autopsiei. „Cadavrul nu prezenta urme de violență și a fost transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei”, a declarat subinspectorul Bogdan Nitu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara, /p.3
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PE SCURT• Răpire fa masă. Un grup de persoane înarmate, purtând uniforme ale poliției irakiene, au răpit ieri zeci de persoane în urma unui atac asupra unei filiale a Semilunii Roșii din centrul Bagdadului. Bărbații înarmați au ajuns la biroul respectiv cu camioanele, au separat bărbații de femei, după care i-au răpit pe angajați, vizitatori și gardieni.

17 ani de la Revoluție

Susținut 
de Israel

Ierusalim (MF) - Israelul a anunțat, sâmbătă, că îl susține pe președintele palestinian Mahmud Abbas, după ce a- cesta și-a anunțat decizia de a convoca alegeri anticipate. „Guvernul is- raelian îi susține pe palestinienii moderați care încearcă să ajungă la negocieri cu Israelul fără a recurge la violență. Abbas este un lider de a- cest tip”, a declarat Miri Eisin, purtător de cuvânt al guvernului isra- elian. Mișcarea palestiniană Hamas l-a acuzat, sâmbătă, pe președintele Mahmud Abbas de comiterea unei lovituri de stat împotriva guvernului palestinian, prin convocarea de alegeri anticipate. „E o adevărată lovitură împotriva guvernului ales democratic”, a declarat parlamentarul Hamas Mushir al-Masri.
Mahmud Abbas (Foto: epa)

Ismail Haniyeh
(Foto: EPA)

Contra 
alegerilor 
Gara (MF) - Premie
rul palestinian, Ismail 
Haniyeh, a respins, 
ieri, apelul la alegeri 
anticipate al preșe
dintelui Mahmud 
Abbas, apreciind că 
un astfel de scrutin 
este anticonstituțio
nal. „Guvernul res
pinge apelul la desfă
șurarea de alegeri 
legislative, deoarece 
acestea sunt anticon
stituționale și creează 
confuzie" în teritoriile 
palestiniene, a spus 
Haniyeh, în cursul 
unei ședințe a Guver
nului, desfășurată în 
Gaza. El i-a cerut lui 
Abbas „să ordone 
gărzii prezidențiale" 
să pună capăt atacu
rilor, într-un moment 
în care aceasta este 
implicată în confrun
tări violente cu mili- 
tanți Hamas.

II La Timișoara au avut 
loc manifestări dedicate 
împlinirii a 17 ani de la 
Revoluție.

Timișoara (MF) - Manifestările dedicate împlinirii a 17 ani de la Revoluția din decembrie 1989 au început, sâmbătă, la Timișoara, în cadrul acestora fiind programate mai multe evenimente, printre care și aprinderea unor candele pe platoul din Piața Victoriei și proiecția unor filme documentare.Comemorarea eroilor Timișoarei a început cu o ședință festivă a Consiliului Local Timișoara. întâlnirea aleșilor locali a fost urmată de vernisarea expoziției „Revoluția

Română văzută de copiii Timișoarei”, eveniment organizat de Asociația Altar 1989, în colaborare cu Liceul de Arte Plastice și Palatul Copiilor, la Teatrului Național Timișoara.
Memorialul RevoluțieiDe la ora 12.00, manifestările s-au mutat la Memorialul Revoluției din Timișoara, unde au fost vizionate filme documentare din arhiva muzeului despre Revoluția din decembrie 89. în intervalul 15.00 - 17.00 a fost programat un spectacol festiv susținut de corul Memorialului Revoluției din Timișoara. Manifestarea a avut loc în sala Teatrului Național din Timișoara, fiind urmată de o rugăciune în holul teatrului.

3începând cu ora 18.00, în balconul Operei Române din Timișoara s-a aprins, simbolic, flacăra Revoluției române, urmată de aprinderea mai multor candele și lumânări amplasate pe platoul din Piața Victoriei. în paralel, pe un ecran gigant amplasat în Piață, s-au proiectat filme documentare prezentate de Asociația Altar 1989.Manifestările programate sâmbătă s-au încheiat cu o masă rotundă, la care au participat reprezentanți ai societății civile, iar dezbaterile au vizat stadiul anchetelor făcute în ultimii 17 ani pentru aflarea adevărului despre Revoluția din 1989. Dezbaterile au avut loc în foaierul Teatrului Național din Timișoara.

Violențe la 
CopenhagaCopenhaga (MF) - Sute de manifestanți, care protestau față de închiderea unui centru pentru tineret, au fost implicați, sâmbătă după-a- miază, în confruntări violente cu poliția la Copenhaga. Manifestanții, conduși de grupul Autonomilor (grupare de ex- tremă-stânga), au aruncat pietre, bidoane de vopsea, sticle și alte o- biecte spre polițiști, incidentele petrecându-se într-un cartier al capitalei daneze. Aproape 200 de manifestanți au fost reținuți în urma confruntărilor, au declarat surse din cadrul poliției.

Membri ai mișcării radicale Hamas, pe străzile din Gaza (Foto: epa)

Confruntări în Gaza
Gaza (MF) - Militanți înarmați au atacat, ieri, în orașul Gaza, convoiul ministrului palestinian de Externe, Mahmud al-Zahar, un membru al mișcării radicale Hamas, au declarat surse din cadrul ser-, viciilor de securitate.Surse oficiale au anunțat că al-Zahar a scăpat nevătămat. Deocamdată, nu se cunosc informații despre alte victime.Situația din Fâșia Gaza s-a înrăutățit în ultima săptămână, înregistrându-se numeroase confruntări între activiști ai mișcării Hamas - care con

trolează guvernul ■ și membri ai facțiunii rivale Fatah, a liderului moderat Mahmud Abbas, președintele Autorității Palestiniene. în eforturile de depășire a crizei politice, Mahmud Abbas a convocat alegeri anticipate, însă Hamas a anunțat că va face tot posibilul să blocheze proce^ electoral. Confruntări violente au izbucnit, ieri, între grupuri armate fidele Hamas și membri ai gărzii prezidențiale, în apropierea reședinței și birourilor din Gaza ale președintelui Mahmud Abbas.
Criticat din nou de președinte

Sprijin deplin
Bagdad (MF) - Premierul britanic, Tony Blair, aflat ieri într-o vizită la Bagdad, și-a exprimat sprijinul deplin pentru premierul irakian și a cerut țărilor vecine cu Irakul să nu submineze guvernul condus de Nuri al-Maliki.Blair a afirmat că a discutat cu al-Maliki despre necesitatea unei reconcilieri naționale, formarea forțelor de securitate irakiene și „importanța sprijinului tuturor țărilor din regiune pentru acest proces”.„Suntem pregătiți să vă susținem în orice mod în care putem, astfel încât, în timp, guvernul irakian și poporul irakian să poată prelua deplina responsabilitate pentru afacerile lor”, a declarat Blair, într-o conferință de presă comună cu omologul său irakian, desfășurată în „zona verde” din Bagdad.„Este important să exercităm toate presiunile și autoritatea pe care o avem pentru a ne asigura că toate țările din regiune susțin Irakul. Este o obligație clară, prevăzută de rezoluția ONU, pentru toate țările din regiune, care trebuie să-l susțină pe premierul irakian și guvernul său, și nu să îi submineze”, a mai spus Blair.

■ Președintele Băsescu a 
criticat o comparație 
făcută de premierul 
Tăriceanu.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu, abia sosit sâmbătă în țară de la Strasbourg, l-a criticat indirect pe premierul Călin Po- pescu Tăriceanu pentru comparația pe care acesta a făcut-o, vineri, la Bruxelles, între aderarea la UE și realizarea Marii Uniri.Cei doi au participat, vineri, la Bruxelles la lucrările Consiliului European de iarnă, unde a fost adoptat un raport în care, la punctul 2, României și Bulgariei li se urează bun venit în UE, la 1 ianuarie 2007.Băsescu și Tăriceanu au susținut, vineri, după Consiliu, o conferință de presă co-

mună la Bruxelles, în cadrul căreia Tăriceanu a comparat importanța momentului aderării României la UE cu cea a realizării Marii Uniri.Tăriceanu s-a întors în România vineri seară, în timp ce Băsescu a plecat de la Bruxelles către Strasbourg, pentru a participa la Târgul de Crăciun.Șeful statului s-a întors în țară sâmbătă și a făcut o scurtă declarație pe aeroport imediat după ce a coborât din avion.Băsescu a amintit că intrarea României în UE la 1 ianuarie 2007 a fost stabilită, vineri, de Consiliul European.„Apreciez că este un eveniment extrem de important și n-aș îndrăzni să fac comparația cu momentul realizării statului unitar român. Realizarea României unite, ca stat unitar, nu poate fi egalată în

Premierul Tăriceanu (Foto: arhivă)importanță de niciun alt eveniment politic”, a spus președintele.Șeful statului este de părere că, „probabil”, cel de al doilea eveniment politic ca importanță este intrarea României în UE.
Război al declarațiilor între PNL și PLD

Premierul Tony Blair și omologul său irakian. 
Nuri al-Maliki (Foto: EPA)

■ Președintele PNL: PLD 
este un partid al 
veleitarilor cu trecut 
securist.

București (MF) - Liderul PNL Călin Popescu Tăriceanu s-a pronunțat, în discursul rostit, sâmbătă, la Conferința PNL București, în favoarea menținerii și consolidării Alianței DA, dar s-a declarat îngrijorat de semnalele primite de la PD în ceea ce privește colaborarea cu PLD și a criticat gruparea Stolojan.în ceea ce privește Congresul Extraordinar al PNL din ianuarie, Tăriceanu a spus că

acesta nu este destinat exclusiv lui Theodor Stolojan.„PLD este, de fapt, un partid al veleitarilor, cu trecut de stânga, securist, dispuși să trădeze. îi sfătuiesc pe cei de la PD să fie grijulii. N-am să le contest niciodată meritele lui Stolojan și Flutur în constituirea Alianței. Acum însă par a fi sabotorii Alianței și ai guvernării”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.
Reacție durăGrupul de inițiativă pentru PLD afirmă că, prin discursul rostit la Conferința PNL, Călin Popescu Tăriceanu a demonstrat lipsă de bun simț,

apreciind totodată că acesta este un premier și un șef de partid mediocru, dominat de frustrări.„Călin Popescu Tăriceanu, cu fiecare zi care trece, nu demonstrează altceva decât faptul că este un premier mediocru și un șef de partid mediocru, care dărâmă credibilitatea PNL, fiind dominat de frustrări pentru că nu s-a putut ridica la perfomanța unui adevărat președinte de partid. Totodată, Tăriceanu, prin discursul său, a demonstrat lipsa de bun-simț, distrugându-și imaginea de persoană cu e- ducație aleasă”, opinează grupul de inițiativă pentru PLD.

O , . I

PSD nu votează Â 
bugetul

București (MF) - Vicepreședintele PSD Victor Ponta a declarat, ieri, că social-democrații vor u- za de toate mijloacele de luptă politică și parlamentară pentru a dă jos actualul Guvern, inclusiv de moțiunea de cenzură, pe care o vor depune la începutul sesiunii parlamentare viitoare.Ponta a precizat că, până la depunerea moțiunii de cenzură, PSD nu va vota, sub nicio formă, nicio inițiativă politică a actualului Guvern, a premierului Călin Popescu Tăriceanu sau a președintelui Traian Băsescu.De asemenea, vicepreședintele PSD a arătat că parlamentarii social- democrați vor vota și împotriva proiectului de lege privind bugetul pe anul 2007.El a arătat că PSD privește cu îngrijorare criza politică declanșată de permanentizarea „războiului” dintre Traian Băsescu și Călin Popescu Tăriceanu.„Din punctul de vedere al PSD, lupta dintre Traian Băsescu și Călin Popescu Tăriceanu nu mai este una personală, de orgolii, ci este o luptă dirj tre două grupuri de interese politice și financiare. Sunt două echipe care se bat pe monopolul puterii politice și financiare”, a arătat Ponta.
o
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ACTUALITATE /3luni, 18 decembrie 2006
Mos Crăciun vine• Trec în rezervă. Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Centrul de Pregătire și Perfecționare „Aurel Vlaicu", din Orăștie, organizează astăzi, la Orăștie, ceremonialul militar de trecere în rezervă a militarilor în termen care s-au pregătit și au executat misiuni în aceste instituții. (M.T.)

T1 i
* Distrugeri de muniție. Unitatea Militară 01719 anunță că mâine, 19 decembrie, între orele 9-14, vor avea loc lucrări de distrugeri în poligonul Dealul Paiului. Pe durata acestor acțiuni populația este sfătuită să nu pătrundă pe raza poligonului pentru a nu se expune unui eventual risc de accidentare. (C.P.)

Maria Barta, mama Maria Barta, bunica

Bebeluș decedat
Băcia (C.B.) - Cauzele morții sugarului în vârstă de două luni din Băcia sunt necunoscute. Mama copilului crede că acesta a murit noaptea în somn din cauza răcelii, boală de care suferea de aproape o săptămână. „Copilul a fost bolnav, iar de ceva vreme și-a pierdut pofta de mâncare. Nu l-am putut duce la doctor pentru că și acesta era bolnav și de șase luni nu a mai venit pe la dispensar. Noi nu ne-am gândit 

^gcă boala este gravă pentru că seara înainte Wle culcare era foarte vioi. Poate s-a înecat în somn din cauza răcelii”, presupune Maria Barta, bunica bebelușului. Mama spune că a dormit profund în noaptea în care s-a întâmplat tragedia pentru că bebelușul a dormit liniștit, dar l-a găsit a doua zi mort. „De obicei se trezea noaptea din somn și plângea și trebuia să-l țin în brațe ca să se liniștească. în noaptea cu * pricina nu s-a mai trezit. Dimineața era ;t>rece”, a spus Maria Barta, mama sugarului.Cauzele morții copilului vor fi elucidate astăzi în urma necropsiei.

■ Copiii din comuna 
Crișcior au avut ocazia 
de a face o plimbare 
cu mocănița.
Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strola@informmedia.ra

Crișcior - Vestea că celebra mocăniță va efectua o cursă Crișcior - Brad pentru copiii din comună a făcut ca ieri, la orele amiezii, cele patru vagoane trase de bătrâna mocăniță să fie luate cu asalt de copii din comuna Crișcior. Inițiativa aparține omului de afaceri austriac care a cumpărat acest tren și Primăriei comunei Ribița care a pus la dispoziție combustibilul necesar călătoriei. Astfel, zeci de copii s-au bucurat
Un mort și trei răniți 
pe șoselele hunedorene
■ O persoană a murit 
după ce a căzut cu 
mașina într-o râpă, în 
apropiere de Vulcan.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tâmas@informmedia.roVulcan (M.T.) - Autoturismul căzut în râpă a fost văzut de un trecător, care a anunțat Poliția. Tragicul accident s-a produs pe drumul de acces către cabana Căprișoara (Vulcan), în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3.00. Ajunși la fața locului.' oamenii legii au stabilit că este vorba de Aurelian S., de- 30 de ani, din localitatea Vul-

I

Moș Crăciun a fost unul din călătorii mocănițeide o călătorie de aproape 40 de minute cu un tren propulsat cu aburi. Și pentru ca surpriza să fie totală, pe parcursul călătoriei, Moș Crăciun a 

can, care a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat într-o râpă din apropierea drumului forestier. Tot ieri, în jurul orei 15.00, în localitatea Lăpugiu de Jos, conducătorul unui autoturism Ford Cabrio, Paul B., 25 de ani, din Bistrița Năsăud, cetățean român cu domiciliul în Spania, în timp ce venea dinspre Arad spre Deva, a intrat în coliziune cu autoturismul Renault Laguna condus de Mauro M., de 40 de ani, cetățean italian, care circula din sens opus. Din verificări s-a stabilit că airibii șoferi nu au păstrat o distanță laterală corespunzătoare, în mers, unul față de celălalt. 

fost unul dintre autostopiștii acestui mjloc de locomoție. Salutat cu sunetele stridente ale locomotivei și de strigătele copiilor entuziasmați, mo-

Fordul Cabrio a fost serios avariat (Foto: cl)Cei doi purtau centuri de siguranță și au suferit leziuni ușoare. Un alt accident grav s-a petrecut și sâmbătă, pe DN 76, în localitatea Vața de Jos. Aici, conducătorul unui autoturism Dacia 1300 Break, Oprea B., 36 de ani, din comuna Bucinișu, județul Olt, nu a adaptat viteza la carosabilul 

(Foto: T. Mânu)șui a împărțit daruri tuturor celor prezenți. La finalul călătoriei, copiii au ținut să-i mulțumească moșului printr- un program de colinde.

acoperit cu polei și a pierdut controlul mașinii, izbindu-se de un copac de pe marginea drumului. în urma impactului, Marian R., 47 de ani, din localitatea Buzescu, județul Teleorman, pasager în autoturism, a fost grav rănit și transportat la Spitalul din Brad, unde a rămas internat.
ARTICOL PUBLICITAR

Festival traditional de colinde la Ribița
Ó

Obiceiuri de Crăciun din zona Bradului

■ într-o atmosferă de 
sărbătoare, copiii din 
Ribița au prezentat un 
spectacol de colinde.
Mihaela Stroia

Căminul Cultural a fost neîncăpător

Ribița - Zi de sărbătoare pentru locuitorii comunei Ribița. Adunați cu mic cu mare în incinta (care s-a dovedit a fi neîncăpătoare) Căminului Cultural din localitate, peste o sută de săteni au luat parte la cea de-a doua ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de Crăciun. Iar așteptările lor au fost pe deplin satisfăcute de frumusețea acestui spectacol care se dorește a deveni o tradiție. Rând pe rând, pe scena căminului cultural s-au perindat copiii acestei zone care au colindat și au prezen

Tradițiile sunt transmise celor tineri Tineri și copii i-au colindat pe spectatori (Foto: T. Manu) Cel mai bătrân om din comună a fost premiat

tat obiceiuri specifice care se doresc a nu se pierde niciodată. Fete și băieți îmbrăcați în tradiționalele costume populare au ținut să reamintească părinților că obiceiurile și colindele Crăciunului au fost preluate de ei. Spectacolul a fost încheiat cu un program artistic de cântece și jocuri populare care a încântat întreaga asistență. „Ribița este printre puținele comune din județ care organizează un astfel de festival. Primăria și Consiliul Local vor face tot posibilul pentru a susține, în fiecare an, acest gen de spectacol. De aceea, mă alătur inițiativei directoarei căminului cultural, Monica Dușan, cea care a avut ideea unui astfel de Festival și sper ca de la an la an el să devină tot mai frumos”, declară Ioan Faur, primarul comunei. Tot

în cadrul spectacolului de ieri, primarul comunei a ținut să ofere diploma de „Cetățean centenar” lui Sabin Niță, cel care pe data de 23 decembrie va împlini venerabila vârstă de... 100 de ani. Și pentru că un asemenea eveniment nu este la îndemâna oricui, toți cei prezenți în sală i-au cântat bătrânului „Mulți ani trăiască!”. Pe lângă această diplomă Primăria, împreună cu Consiliul Local i-au înmânat celui mai bătrân om din comună și frumoasa sumă de cinci milioane de lei vechi. „Nu știu câte comune se pot lăuda cu un cetățean în vârstă de 100 de ani. Diploma și premiul oferit reprezintă o formă prin care am dorit să ne prezentăm respectul față de acest locuitor al comunei”, declară primarul Ioan Faur.
Moș Crăciun a venit cu mo
cănița la Ribița

Dansuri populare
(67130) ®

mailto:tiberiu.strola@informmedia.ra
mailto:mas@informmedia.ro
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Ziua Minorităților Naționale _ ____________ __ _________
1803 - A murit Johann Gottfried Herder, filosof, critic li-
terar și estetician, unul dintre întemeietorii curentului ii-

terar «Sturm und Drang»._______ __
1879- S-a născut Paul Klee, pictor
elvețian (m.1940)_____________ _
1947 - S-a născut regizoral ameri
can Steven Spielberg («Lista lui 
Schindler»),_________ __ ________ ___
1963 - S-a născut actorul american

Brad Pitt (foto). ___________ _______________  ________
1980 - S-a născut Cristina Aguilera, "olistă de muzică pop.

VREMEA
-1°
minim

5°maxim
Prognoza pentru astăziPloaie slabă. Maxima va fi de 5°C, iar minima de -1°C.
Prognoza pentru două zile
Marți- Averse de ploaie. Maxima va fi de 1°C, iar minima de -3°C.
Miercuri. Lapoviță. Temperatura maximă va fi de 2°C. Minima va fi de circa 6°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________
Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe.

& I

4*

a#

Berbec
Nu sunteți deloc sociabil și aveți tendința să vă izolați. S- 
ar putea să vă confruntați cu probleme care s-au acumu
lat în ultima perioadă la serviciu.

Taur
Dimineață aveți senzația că persoana iubită vă neglijează 
și simțiți nevoia să primiți sfaturi și încurajări. încercați să 
stați mai mult cu familia dumneavoastră. r;

Gemeni
începeți ziua eu o senzație de oboseală și nu sunteți prea 
comunicativ. Evitați activitățile în care trebuie să vă con
centrați Intens. Limitați-vă la activități de rutină.

Rac
Aveți șanse să primiți o sumă importantă, probabil dintr- 
o colaborare. Nu este momentul să investiți, pentru că 
s-ar putea să ieșiți în pieraere. Evitați și călătoriile!

Leu
Sunteți foarte ocupat, dar aveți destulă energie pentru a 
rezolva toate problemele. Cu puțină ambiție, puteți să duceți 
la bun sfârșit tot ce ați început.

Fecioară
Sunteți hotărât să obțineți bani prin orice mijloace. Un 
bărbat mai în vârstă încearcă să vă tempereze și vă sfătuim 
să-l ascultați. Nu vă neglijați prietenii și familia!

Balanță
Astăzi sunteți hotărât să rezolvați probleme familiale pe 
care le-ați tot amânat. Plecați într-o scurtă călătorie și faceți 
mici investiții pentru casă.

Scorpion
Astăzi s-ar putea să nu vă iasă totul așa cum ați sperat. 
Se pare că un partener de afaceri nu își onorează promi
siunile. Nu este o zi bună pentru afaceri!

fes 
Săgetător J'
Vă sfătuim să vă amânați afacerile programate pentru aas 
pentru că s-ar putea să nu vă reușească. Mai mult, exista 
riscul să pierdeți o sumă importantă.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Zosim, ucenicul Sf. Paul.

Calendar Greco-Catolic_________________________
S. Sebastian și însoțitorii săi, m.

Soluția integramei din numărul precedent: C-A-E-S - NOU NĂSCUT - SUZETA

- E - PU - IR - RAT - LC - ABURI - CERT - EC - N - TETA - IDE - SES - ODOR - 

E - AP - EROU - AS - APA - PR - COPILAȘI - CURAT - TA - I - SELAC - CITI

ÎNTBERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică ___ __ __ __ jî
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, între 
orele:
9.00 - 16.00 în localitățile Dealu Mic, Toplița, Vălari, Galeș, 
Mladin, Dăbâca și Hășdău. în aceste localități energia elec
trică va fi întreruptă, între aceleași ore, și în zilele de 19 
și 20 decembrie.

Gaz _
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 12.00 pe str. D. Zamfirescu bl. 11, sc. D,
9.00 - 15.00 pe străzile 22 Decembrie bl. 44, sc. B și M. 
Eminescu HI. 13 A, sc. B

ABă______y i . _____________________

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
intre orele:
8.00 - 15.00 pe strada Horea și străzile adiacente aces
teia.

INTEGRARIA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4-23 decembrie. Cuvântul Liber vTea sä 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate Intégramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și trimite-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției- Deva, 
str. 22 Decembrie, nr, 37A, sau la OP1, CP 3. Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția 
din 30 decembrie
NOI CONTINUAM 5Ä Ijl DĂM BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban. 
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Nume......Prenume Adresa ...
i
i

Supă-cremă de legume
Ingrediente: 1 ceapă mare, 15 ml ulei, 1/2 de țelină, 1 morcov mare, 1 rădăcină pătrunjel, 1 lingură de pătrunjel verde tăiat mărunt (opțional), sare, piper.
Mod de preparare: Se taie ceapa julienne. Se încinge uleiul într-o tigaie și se călește. Se spală și se curăță legumele care se mărunțesc și se pun la fiert împreună cu ceapa călită într-o oală de 3 1. Se potrivește de sare și piper. Se lasă să clocotească la foc mediu aproximativ 20 de minute, până se fierb toate legumele. Consistența trebuie să fie cea a unei ciorbe normale. Fiertura obținută se lasă să se răcească puțin apoi se pune în blender și se face cremă, sau legumele fierte se pasează prin sită. Dacă este prea groasă se mai adaugă zeamă. Se servește caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

...............................Tel.................................Localitatea............................................Sunteți abonat la Cuvântul liber?DA □ NU □
ț tít

7:00 Jurnalul TVR ,
8:00 Justiție militară (s). !
BCu: David James Elliott 

8:55 Vrei să iii No. 1?
Din culisele Revelion 
2007

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
Și Bitsy (r)

9:30 Desene animate. 
Spioanele 

10:25 TVR 50 
1035 Cinemaniadi (r) 
11:10 Surprize, surprize... (r) I 
13:45 Intégrame despre inte

grare (1 episod) 
13:50 Minunata lume Dis

ney. Concurs
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15.-00 Teleshopping
1530 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR
17:15 0 zi din viața lui Joe 

B(ep. 1, SUA, 2003). Cu: 
Daniel Stern

17:40 Crăciun culinar
17:45 Vrei să fii No. 1?
17:50 Minunata lume Disney ¡ 
18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă doc
tore? Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
0Moș Crăciun există! 

10:15 Apropo Tv (r) 
11:15 Dansează cu 

gemenele Olsen (film, 
reluare) 

12:00 Rebel 1h California 
(serial, reluare) 

1390 Știrile ProTv.
Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun există I 

13:45 Crusoe (film, r)
Te uiți și câștigi 

EIMoș Crăciun existăl 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow 

17:00 Știrile ProTv. Vremea.
El Te uiți și câștigi 

17:45 Om sărac, om bogat 
(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu 
Te uiți și câștigi 

18:45 Dăruiești șl câștigi 
19:00 Știrile ProTv. Sțrort 

Vremea

Capricorn
Dimineață nu sunteți prea comunicativ, motiv pentru care 
relațiile sociale pot avea de suferit. Nu este recomandabil 
sâ începeți activități sau colaborări noi.

Vărsător
Simțiți nevoia să discutați cu o persoană de sex opus despre 
problemele sentimentale din ultima vreme. Vi se pare cf 
sunteți neglijat și aveți nevoie de sfaturi.

Pești

S-ar putea să fiți indispus și să nu aveți chef de vorbă. Aveți 
grijă, riscați să vă izolați! Persoana iubită vă înțelege pro
blemele și vă ajută să le rezolvați.

20:15 lartă-măl Prezintă 
Raluca Moianu

2135 România condamnă 
comunismul (doc.)

22:10 TVR 50. Izolați Ir, 
România. TVR - singu
rul prieten

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23^J5 Prim plan 
23:45 Nocturne

030 Viața ca-n filme 
S(ep. 24, comedie, SUA, 

1990)
1:10 Nu cred în dragoste? 
G (dramă, SUA, 1996).

Cu: Peter Byme, Melis- 
sa Duge, Michael Grif- 
fiths. R.: Chris Hart 

240 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

340 România condamnă 
comunismul (r)

4:10 lartă-mâl (r)
520 Viața ca-n filme (r) 
545 TVR 50 
6:10 Nocturne (r)

2030 Dragoste și un glonț
H (acțiune, SUA, 2002).

Cu: Anthony "Treach" 
Criss, Kent Masters 
King. R.: Kantz, Ben 
Ramsey 

22:15 La Bloc (divertisment) 
2390 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dispăruți fără urmă (s, 

BSUA. 2002). Cu:
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay

045 Icstrim tivi (ultima 
ediție)

! 1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile ProTv 
2:15 Dragoste și un glonț

(film, r)
4:00 Icstrim tivi (r) 
430 Pro Motor

(reluare)

6:00 In gura presei cu 
Mircea Badea

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 In gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vwere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
1345 întâmplări hazlii (s) 
1430 Animat Planet 

(divertisment) 
15:00 Piața Drvertis 

(divertisment)
16:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

B dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport

2030 Revanșa starurilor 
(divertisment) 

2230 Fast Food (serial 
B comedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

3:00 Observator 
cu Andreea 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu.
Sport

2490 Alias
B(film serial) 

190 întâmplări hazlii
O (serial)

290 Concurs interactiv 
390 întâmplări hazlii 
B (serial, reluare) 

4i15 Animax: 
.Roboți uriași 
- Heavy Gear’

5:15 Vivere 
B(film serial, 

reluare)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite(r) 9:00 Al șaptelea cer 
(s) 1090 Culoarea păcatului (s)

t.

9:00 COOLmea distracției (r) 
10:00 Tonomatul DP2. Trans
misiune directă 1130 Ge
nerația hip-hop (r) 1230 Poftă 11:00 Fetele Gilmore (r) 12:00 
bună! (r) 13:00 Culoarele pu- Pariul iubirii (s) 1390 Jurămân- 
terii (r). Epoca de aur 1330 tul (s) 15:15 Rețeta de acasă 
Teleshopping 1490 ABC, de 1530 Suflete rănite (s) 1730 
ce? 1430 Poveste fără sfârșit \ Poveștiri adevărate 1830 Re- 

belde (s) 1930 SOS, viața 
meal (s) 2030 Iubire ca în fil
me (s) 2130 Daria, iubirea 
mea (s) 2245 Tărâmul pasiunii 
(s) 23:45 Bărbatul visurilor

I (ep. 1) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
1630 E Forum 1790 Jeremi- 
ah (s) 18:00 Lecția de... 
știință (doc.) 1835 Caracatița 
(s) 19:25 Populații străvechi mele (s) 045 Poveștiri adevă- 
(doc. Italia, 2001) 20:00 EU- ......................................... .
RO Case 2030 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Preotul, rabinul șl fata 
(comedie romantică) 030 
Familia mea dementă (d. a.) 
1:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 1:15 Tonomatul 
DP2 (r)

i
i

rate (r) 1:45 Iubire ca în filme 
(r) 2:45 Daria, iubirea mea (r) 
490 Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Alegerea lui Solomon (film, r) 
11:00 Tele RON 13:00 Play 
1430 Dragoste și putere (s) 
15:00 Un dar din dragoste: 

Dani 11:00 Teleshopping Povestea lui Daniel Huffman 
> 1130 Ce bine e acasă (seri- 
! al) 12:00 Look who is wi-

nning 13:00 țara Iu' Papură Focus 19:00 Cele mai uimi- 
Vouă (divertisment) 13:20 toarefilmedinlume1945Ce- 
Look who is winning 1430 lularul (s) 20:00 Poliția în 
Albumul Național (r) 16:20 ~
Bărbatul din vis (reluare) 
17:20 Absolut feminin 1830 
Știri 19:45 țara Iu' Papură 
Vouă (emisiune de /Jivertis- 
ment 2004) 20:15 Echipa de 
investigații 22:00 Baronii 
2230 Miezul problemei 
24:00 Știri Național TV

9:00 Dimineața cu Răzvan și

(dramă, SUA, 2000) 1730
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00

1

■■

» 
I

0630-07.00 Observator (
1630-16.45 Știri locale

10:25 Master and Comman
der La capătul Pământului 
(dramă, SUA, 2003). 12:45 
Arsene Lupin (aventuri, Franța,
2004) . 14:55 Maeștrii skate- 
boardului (aventuri, SUA,
2005) . 16:25 Premiul AFI - 
Sean Connery (SUA, 2006). 
18:00 Crăciunul lor (comedie, 
SUA, 2005). 1930 Pe plă
ti filmare (SUA, 2005) 
20:00 In căutarea lui Forrester

(dramă, SUA, 2000). 22:15 
Blestemat (horror, SUA, 2005). 
23:55 Justițiarul (aventuri, 
SUA, 2004).

14:00 Realitatea de la 14:00
14:50 Realitatea bursieră

acțiune 21:00 Trădați în dra
goste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Celularul (serial, reluare) 
2345 Alertă medicală (serial) 
0:45 Focus (r)

1090 Totul despre casa mea 
(r) 1030 Căminul de cinci stele 
(r) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Copii 
deștepți, părinți fericiți (r) 1335 
Vis de vacanță (r) 14:00 
Teleshopping 14:35 Lumea 
cărților 1535 Dreptul la sănă-

10:25 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Sărutul văduvei (film, 
r) 13:15 Taz-Mania (s) 13:45 
Telefonul de la miezul nopții 
(r) 14:45 Verdict: Crimă! (r) 
16:00 Calea misterelor (s) 
1790 Seinfeld (r) 1890 Ver
dict: Crimă! (s) 1990 Viața la: tate (r) 1635 Euromaxx (doc.) 
Casa Albă (s) 20:00 Enter- 
tainment News 20:20 Small- 
ville (s) 2130 Ca-n familie (s) 
22:00 Dragoni americani 
(acțiune/thriller, SUA, 1998) 
24:00 Sub Pământ SRL (s) 
1:15 Dahmer (dramă, SUA)

1790 Calea europeană. Talk
show pe tema integrării euro
pene, cu Dan Cărbunaru 18:00 
6! Vine presa! 20:00 Lom- 
barzilor 8 (r, s) 21:00 Lom- 
barzilor 8 (s) 2290 Nașul 2490 
Știri 0:15 6! Vine presa! (r)

15:15 Fabrica 16:50 Marfa 
17:20 România fără frontiere 
1745 Editorii Realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:15 Repor
terii Realității 20:50 România 
fără frontiere 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 100% 23:00 Realitatea 
de la 23:00 23:15 Realitatea
all-inclusive 23:45 Ziarul
Realității 24:00 Realitatea de 
la 24:00fir
790 Tehnologie extremă 8:00 
Petrol, sudoare și platforme 
9:00 Australia sălbatică 10:00
Motociclete americane 11:00
Confruntări și fiare vechi 1290 
Tehnologie extremă 13:00 
Petrol, sudoare și platforme 
14:00 Australia sălbatică 
15:00 Brainiac. Maniaci al 
științei - Abuz de istorie 16:00 
Curse 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Alegerea dvs. 21:00 Dis
covery Atlas 23:00 Curse și 
fiare vechi 24:00 Su
praviețuitorii uraganului Ka
trina 2:00 Curse
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„Sărbătoarea Crăciunului"un sm pe S:
■ •• •* * J J , j'i'i J J J J J J J . . . *>

www.theadesign.net
Deva (C.P.) - Acesta este un site ce include și o secțiune 
dedicată tradițiilor de Crăciun. Această sărbătoare sfântă 
are loc de mal bine de 2000 de ani, cum o sărbătoresc » 
creștinii de pe mapamond aflați citind acest portal.

1 euro_______________________________ 3,4261 lei
1 dolar american__________ _______________ 2,6119 lei
1 gram aur 52,5891 lei

AUDIENȚI LUNI
ÎTT.-r:. 55J?:

TELEFOANE UTU
■ \1 •

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

■ Sute de tineri, mem
bri ai AHN Hunedoara, 
l-au primit sâmbătă pe 
Moș Crăciun.
INA JURCOWE__________________________

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Moș Crăciun a venit anul acesta pentru membrii Asociației Handicapaților Neuromotor Hunedoara parcă mai încărcat ca niciodată. Fiecare copil, tânăr, adult a plecat cu brațele încărcate, însă cadourile primite nu s-au o- prit aici. în numele organizației pe care o reprezintă, Daniela Miheț a oferit cursuri gratuite pentru conducerea calculatorului pentru cinci persoane membre ale asociației. „A fost un Moș foarte bogat. Manifestarea pe care am organizat-o în cinstea venirii
Program de lucru la 
final de an la Trezorerii

Fonduri destinate 
dezvoltării infrastructurii

Consiliul Județean Hunedoara: __ __ ___
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 
Mare __ _______________________ __________
Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00

Primăria Municipiului Orăștie __ ___________
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad___ __________________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Deva (C.P.) - Trezoreria statului va funcționa după un program normal de lucru inclusiv în perioada 27-29 decembrie.Impozitele, taxele, contribuțiile datorate bugetului, cu termene de plată scadente până la sfârșitul acestui an, pot fi achitate prin ordine de plată pentru trezorerie prezentate de către persoanele juridice și fizice, potrivit programului de lucru stabilit de instituțiile de credit sau unitățile trezoreriei statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele

Colindele și cântecele de iarnă au răsunat sâmbătă la Asociația Handicapaților Neuromotorlui Moș Crăciun a purtat numele „Serbarea Crăciunului”. Am fost onorați de reprezentanții mai multor partide politice, care ne-au adus numeroase cadouri. Pentru fiecare membru al organizației 

respective să fie încasate în conturile trezoreriei până la data de 29 decembrie.Până la aceeași dată (29 decembrie 2006) pot fi efectuate plăți în numerar pentru impozite, taxe, contribuții la casieriile trezoreriei.Instituțiile publice și firmele cu conturi deschise la trezorerie pot dispune plăți din aceste conturi până în 28 sau 29 decembrie 2006, după caz, în funcție de Programul calendaristic stabilit prin Normele metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2006. 

noastre am pregătit și noi, la rândul nostru, numeroase cadouri”, declară Octavian Bogdan, președintele AHN Hunedoara. în cinstea venirii lui Moș Crăciun, elevii școlilor generale „Sigismund Toduță”

Deva (G.P.) - Localități din 37 de județe vor beneficia de fonduri suplimentare pentru finanțarea proiectelor locale, după ce Guvernul a alocat suma de 197,9 mii. lei noi. Din aceste fonduri vor fi finanțate lucrări de reparații, reabilitare și de modernizare a unor tronsoane de drumuri comu nale, județene, naționale, a unor străzi și ulițe, precum și poduri și podețe. Vor fi executate sau finalizate lucrări la cămine culturale. 

și „Andrei Mureșanu” din I va și liceeni de la Colegiul b țional Decebal au prezentat i program artistic din care n-i lipsit colinde tradiționale, câ tece de brad, poezii și ură pentru un an mai bun.

unități de cult, săli de sport, școli, grădinițe, sau vor fi finanțate proiecte de modernizare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, rețele de alimentare cu gaze naturale. Fondurile sunt a- locate din Fondul de rezervă bugetară la solicitarea administrațiilor locale care nu dispun de resurse suficiente pentru finanțarea proiectelor. De această măsură vor beneficia și localități din județul Hunedoara.
Poliția Municipiului Deva_______________________
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției
Minicipiului Deva 10.00-12.00

. Amplasarea aparatelor radar în data de 18.12.20Q6:
- DN 7: Tătărăști - lila - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

Reguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.
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Transplantul de inimă, costisitor
■ Pacienții nu supravie
țuiesc mult timp după 
efectuarea unui trans
plant de cord.
Clara PAs___________________
clara.pas@informniedia.ro

Deva - Aceasta pentru că numai în primul an după transplant costul medicamentelor necesare prevenirii respingerii noului organ se ridică la 200.000 de dolari, iar după aceea valoarea medi- cației este de 100.000 de dolari anual, a declarat, la Deva, medicul primar cardiolog în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara,

Bogdan Mut-Vitcu. „La Institut, până acum, am efectuat doar un transplant de inimă, din cauza lipsei donatorilor. Pentru inimă condițiile de prelevare de la donator sunt mai speciale. Ori în acest sens nu pot să spun că avem o colaborare foarte reușită cu Spitalele de Urgență. Donatorul trebuie ținut în viață până o echipă de specialiști vine să preia inima, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare pentru spitalul respectiv. în plus, medicii de aici sunt cei care trebuie să solicite familiei acordul de donare și sunt puțini cei care își asumă astfel de responsabilități. Rudele vor să audă

că mai există o speranță, nu să li se ceară acest lucru”, adaugă doctorul Mut-Vitcu.
Perioada de supraviețuireîn SUA, unde există un sistem de asigurări medicale foarte bine pus la punct, dura ta de supraviețuire după un transplant este în medie de 10 ani, în condițiile în care fără transplant s-ar putea supraviețui maximum un an. Cazurile de deces după transplantul de cord apar ca urmare a respingerii de către organism a noului organ, a complicațiilor ce apar din cauza medicamentelor sau pentru că pacientul nu vrea sau nu poate să-și ia medicamen-

Pentru transplantul de cord n< 
lipsesc donatoriitele prescrise. Tratamentu pentru un bolnav cu trans plant, în țările dezvoltate, se acoperă din asigurările pu blice plus din cele private ale pacientului.

Stop vânzării porcilor
■ Vânzarea cărnii de 
porc din gospodării va 
fi interzisă pe perioada 
sărbătorilor.
Clara PAs________________________
clara.pas@lnofrmmedia.ro

Deva - Vânzarea cărnii de porc din gospodăriile agricultorilor care dețin cel mult trei animale va fi interzisă în perioada sărbătorilor de iar
Casata

Lista târgurilor autorizate
Unitate Organizatoare Locație
Primăria Hațeg Hațeg
Primăria Balșa Balșa
Primăria Zam Zam
Primăria Brad . Brad
Primăria Orăștie Orăștie
Primăria Geoagiu Geoagiu
Primăria Pui Pui FN
Primăria Dobra Dobra, 77

nă, produsele fiind destinate doar consumului propriu, potrivit ANSVSA. Crescătoriile de porci sunt de acum diferențiate în trei categorii, în funcție de numărul animalelor, respectiv exploatații nonprofesionale (gospodării), cu până la 3 porci, micro- ferme - cel mult 20 și exploatații profesionale - peste 20 de porcine. „Porcii proveniți din exploatații nonprofesionale pot fi tăiați în mod tradițional, sub supraveghere sanitară veterinară și cu efectuarea examenului trichinelo- scopic. Carnea provenită de la porcii crescuți în sisteme nonprofesionale poate fi utilizată numai pentru consum familial, în exploatația de origine”, se arată într-un comunicat al ANSVSA. Carnea porcinelor crescute în micro- ferme va putea fi vândută exclusiv în județul respectiv,

Gospodăriile cu minim trei porci nu mai pot vinde carneaîn timp ce exploatațiile profesionale au dreptul să comercializeze produsele pe piața națională. Proprietarii fermelor comerciale autorizate pot vinde carnea la nivel național, prin unități autorizate sanitar veterinar, și trebuie să sacrifice porcinele în abatoare autorizate. „în județ se pot cumpăra porci pentru sacrificarea de sărbători doar din

opt târguri autorizate. La această dată este suspendată activitatea târgurilor de animale din Bejan, Cristur și Băcia, acestea fiind amplasate în zone de carantină pentru pesta porcină. în celelalte târguri se practică comercializarea animalelor cu excepția speciilor de pasăre și porc”, a declarat Marius Lăzărescu, directorul DSVSA Hunedoara.

http://www.theadesign.net
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informniedia.ro
mailto:clara.pas@lnofrmmedia.ro
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INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE CU MINISTRUL MUNCII, GHEORGHE BARBU

• Lovit de tren. Conducătorul unei Dacia 1310, Virgilius S., din Bistrița, nu a respectat semnificația indicatorului rutier și la trecerea la nivel cu calea ferată, din Peștișu Mare, a fost surprins de trenul 2155 Simeria- Hunedoara. în urma impactului, a rezultat rănirea ușoară a lui Ionel V„ 29 de ani, din Călan, care nu a necesitat spitalizare. (M.T.)
Cresc semnificativ
salariile

ton Morar Daniel Muntean

Dispăruți de acasăDeva (M.T.) - Doi frați, Ion Morar, de 13 ani, și Daniel Muntean, de 4 ani, ambii din satul Dumbrăvița, județul Brașov, au plecat | cu trenul, în 14.12.2006, în jurul orei 15.00, din localitatea Dumbrăvița, spre Brașov, la I Cerșit, și nu s-au mai întors acasă. Ion Morar are 1,45 - 1,50 m înălțime, constituție atletică, păr negru, tuns scurt, față ovală, ochi căprui, iar ca semn particular, în partea frontală la maxilarul superior îi lipsește un dinte. La data dispariției era îmbrăcat cu pantaloni velur de culoare maro, pulover galben cu maro, sub pulover purta un tricou cu mânecă scurtă de culoare albastră. Era încălțat cu adidași de culoare maro cu galben. Este cunoscut cu afecțiuni psihice, vorbește greu, răspunde la numele „Ionuț”. A plecat în repetate rânduri de acasă, obișnuind să vagabondeze prin gări. Daniel Muntean are 0,75 - 0,80 m înălțime, constituție atletică, păr blond, tuns scurt, față rotundă, ochi căprui. Poate fi recunoscut după pleoapa stângă „căzută”, ca urmare a unui accident. La data dispariției era îmbrăcat cu pantaloni de stofă de culoare neagră, pulover albastru deschis cu dungă albă la mânecă și pătrățele roșii. Era încălțat cu ghete de culoare neagră. Cei care pot oferi detalii despre cei doi sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit 112.

Ministrul Muncii, Gheor- ghe Barbu, despre tendințele protecției sociale din România.
Adrian Sălăgean_____________
adrian.saiagean@informmedia.ro

REP.: Dle ministru, există 
la nivelul de așteptare al 
populației speranța unui 
boom salarial pe care inte
grarea în UE l-ar putea 
aduce anul viitor! E realistă 
această viziune?Gh. Barbu: Creșterea salariului minim garantat pe economie nu va fi cu siguranță un boom. Eu susțin o creștere a acestuia cu 30 de lei, de la 390 la 420 de lei, cu perspectiva unui salariu minim de 450 de lei în 2008. Creșteri salariate notabile vor avea bugetarii, unde cuantumul majorării se poate situa undeva între 20 și 30 de procente. în rest, salariile vor varia în funcție de politica salarială a firmelor aflate pe piață.
Statul cere, patronii dau

REP.: Circa două treimi 
din legislația muncii este 
asociată deja și la noi cu 
securitatea și sănătatea la 
locul de muncă. De ce încă 
muncitorul român, în multe 
cazuri, este nevoit să 
lucreze în condiții mizere și 
neprotejat?Gh. Barbu: Pentru că în acest

gistrează tot mai puține infracțiuni la legea circulației. în 24 de ore au fost sus-

Gheorghe Barbu

Data nașterii: 3 noiembrie 1951
Stare civila: căsătorit, 2 copii
Studii: 1970 - 1975, Institutul 
Politehnic București,
Carieră politică: 2003 - prezent, mem
bru al CNC Alianța D.A.
• 2001 - prezent, vicepreședinte BPN 
PD
■ 1994 - 1998, vicepreședinte BPJ PD 
Hunedoara
■ 1992, membru PD (FSN) Hd.

pendate cinci permise de conducere și două certificate de înmatriculare. (Foto: t.m.)
Femeile se înscriu în PLDDeva (C.B.) - Peste 150 de femei din organizația municipală Hunedoara a PNL, în frunte cu membrele Biroului Executiv, au semnat, duminică, listele pentru înființarea Partidului Liberal Democrat. „Biroul Executiv a fost întrunit la sfârșitul săptămânii, când șapte din cele nouă membre au votat pentru trecerea la PLD. Am semnat pentru PLD și ne-au urmat peste 60% dintre cele 284 membre ale organizației de femei”, a spus fosta președintă a organizației de femei PNL a municipiului Hunedoara, Silvia Ghe- nea. Senatorul Viorel Arion, unul dintre inițiatorii PLD, susține că până acum în județul Hunedoara s-au adunat peste 1.260 de semnături pentru înființarea PLD. „Listele au fost deschise sâmbăta trecută și în numai opt zile au fost adunate cu aproape 300 de semnături mai mult decât am preconizat. Cred că în zilele următoare vom ajunge la 2.000. Printre cei care au semnat sunt nume sonore în județ, profesori universitari, medici. Nu am mers pe cantitate, ci am ținut cont de calitatea oamenilor care vor să ni se alăture”, a spus Arion.

PC vrea guver
nare minoritară

Deva (C.B.) - Secretarul general adjunct al Partidului Conservator, Codrin Ștefănes- cu, i-a cerut, duminică, premierului Călin Popescu Tă- riceanu, demiterea tuturor miniștrilor Partidului Democrat și asumarea unei guvernări minoritare a Partidului Național Liberal, cu susținere parlamentară. „Partidul Conservator îi cere premierului Călin Popescu Tă- riceanu să ia taurul de coarne o dată pentru totdeauna, să îi revoce din funcții pe miniștrii Partidului Democrat și să își asume guvernarea pentru PNL”, a declarat Codrin Ștefănescu. „Să dea dovadă de bărbăție politică și să facă acest gest pe care toată lumea îl așteaptă”, a mai spus Ștefănescu, precizând că este nevoie de „un guvern minoritar”, iar PC va susține o astfel de formulă de guvernare. El a motivat această cerere prin faptul că PD își arogă întreaga contribuție pentru integrarea României în Uniunea Europeană. 

domeniu drumul de la lege la aplicarea ei trece prin bugetele întreprinzătorilor. La noi acestea sunt destul de „subțiri”. Costă enorm să asiguri pentru fiecare loc de muncă condiții la standarde. Avem însă la-ndemână un sistem punitiv, bazat pe amenzi, prin care vom obliga omul de afaceri să-și „facă temele” privitoare la securitatea și ergonomia locului de muncă. Acolo unde există rea-voință în aplicarea normelor de securitate și ergonomie a locului de muncă din partea patronatului, este bine să se știe că avem puterea de a merge până la închiderea unităților de producție.
„Exporturi” de pensii

REP.: Integrarea în Uni
unea Europeană aduce o li
bertate de mișcare a ro
mânilor, inclusiv în sfera 
drepturilor lor plătite de la 
bugetul asigurărilor sociale 
sau de șomaj? Cum va 
funcționa acest sistem de la 
anul?Gh. Barbu: Principiul e simplu. Dacă un pensionar se stabilește într-o țară a UE primește pensia avută în țară acolo. La fel, dacă un șomer

Vrei b 'J /¿l’/l si Cuvântul liber iVl-iZ. ?
3

REGULAMENT:
Acest conrur; este valabil doar pentru rei (are in ultimele 6 
luni nu au fost /J Vi Cț l sau l'HiuiJ l’i I i Vi Anqajațn 
Inform Media SRL si rudele acestora de gradele I si II nu pol 
pariu ipa Relații suplimentare la 0254'2 1 1 2 75, mt. 8806.

i ziarul ele azi, 18 decembrie, ai găsit inserată o 
irte poștală pentru cititori de probă. Colecționează 
jcare piesă puzzle (6) apărută până in 22 decembrie, 
clusiv, lipește-le apoi pe cartea poștală, reconsti- 
ind imaginea și depune-o în cutiile speciale Cuvăn- 
1 Liber, sau Ia O.P.I. C.P.3, Deva, sau trimite-o la 
diul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 
A. până m 29 decembrie. In 30 decembrie poți să

fii câștigătorul celor 1’0 l'C Ivii! Toți participant ii 
ce se încadrează in regulament vor primi, timp de o 
lună. Cuvântul Liber UlW UI I !
Alătură-te Cuvântului Liber!
Cu noi ai numai de câștigat! MMMl |

(Foto: CL)Ministrul Muncii, Gheorghe Barbuaflat în plată în țară pleacă și se stabilește altundeva în spațiul UE va primi indemnizația de șomaj acolo. Două precizări vreau să fac. Unu: trebuie făcute cereri în acest sens autorităților din țările respective. Doi: „exportul” acestor venituri nu modifică cuantumuLacestora, șomer român stabilit mania nu va primi un ajutor de șomaj de 600 sau 800 de euro, ci va primi, în echivalent euro, suma pe care o primea în țară.
Buget record, pensii nu

REP.: Care este bugetul 
gestionat în anul viitor de 
MMSS?Gh. Barbu: Bugetul asigurărilor sociale pe anul viitor este cel mai mare din ultimii 16 ani. Are un plus de 1,2 miliarde euro față de anul trecut. Cumulat, bugetul tuturor instituțiilor aparținând sistemului de protecție socială din România are alocat 

30 la sută din bugetul național.
REP.: Care este valoarea 

medie a pensiei în România? 
Cât vor crește pensiile anul 
viitor?Gh Barbu: Valoarea pensiei,,, medii este de 380 de lei. Dacă tirfrup . vnm aiTa o execuție bugetară H Ger-. Dună preconizăm o creștere de 3 procente a punctului cW*1 pensie în luna septembrie 2007.

REP.: Ce șanse sunt ca 
pensia românului să atingă 
un procent occidental de 70- 
80 la sută din salariul unei 
persoane active?Gh. Barbu: Șanse maxime. Dar nu mâine. Condițiile sunt în principal două: un raport de minim 2 salariați la un pensionar, nu unu la unu cum avem acum și introducerea de la anul a sistemului de pensii private, obligatorii și facultative, la care vor cotiza de la anul tinerii sub 35 de ani.

CONCURS

mailto:adrian.saiagean@informmedia.ro


cwÄNnH- Le-au bătut pe campioane!
SPORT

• Ofertă. Deși antrenorul Jiului, Marin Tudo- «.rache, a declarat că în iarnă la echipă vor 
JJeni doar jucători din Oltenia, pentru că suntmai agresivi, se pare că nu este tocmai așa. De ce? Pentru că atacantul de la FC Bihor, Lupașcu, a spus că a fost contactat de gruparea din Vale pentru un eventual transfer. (V.N.)
• Nesiguranță. Tehnicianul de la Jiul Petroșani, Marin Tudorache, nu este sigur dacă va continua munca la echipă și în viitor. „în orice moment patronul poate să- mi spună că nu mai sunt disponibil la echipă. Eu nu țin. de scaun. Când voi simți că nu mai sunt dorit voi pleca singur", a spus antrenorul. (V.N.)
Meci între prieteni

■ într-un meci pe care 
l-a dominat aproape în 
întregime, „Cetate" De
va a învins „Rulmentul".
Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Cu siguranță, meciul de ieri al handbalistelor de la Cetate Deva împotriva campioanelor României de la Rulmentul Brașov a fost unul dintre cele mai reușite din ultima perioadă pentru de- vence. Spunem acest lucru, întrucât nu toată ziua se întâmplă așa ceva, iar deven- cele nu prea au avut șapsa unor asemenea victorii.Cu toate acestea, ieri am văzut o echipă gazdă mult mai motivată și mai eficientă, mai laborioasă în atac și hotărâtă în apărare. în schimb, cu câteva excepții, câștigătoarele ediției trecute a Ligii naționale feminine de handbal nu au arătat prea
Deva (V.N.) - Sâmbătă, Sala sporturilor din municipiul Deva a găzduit o partidă de fotbal pe care o putem considera drept „prietenoasă”. Este vorba despre o întrecere care tinde să devină tradițională la sfârșit de an. Ea a fost organizată de Mihai Leu și prietenii săi, care au constituit o echipă, și care s-a confruntat cu o alta formată din foști jucători ai Corvinului anilor 1980. Din echipa cunoscutului boxer au făcut parte între alții Prunea, Karoly Borbely, președintele Agenției Naționale pentru Tineret, subprefectul Dan Pricăjan și vicepreședintele Consiliului Județean Petru Mărginean, alte personalități. De partea cealaltă s-au întrunit foști jucători ai Corvinului: Gabor, Petcu, Colesniuc, Mateuț, Haidiner ș.a. La sfârșitul partidei scorul a fost de 11-11. Așadar, și golurile au fost împărțite prietenește.

Campionii sunt la „Cuvântul"
■ Prima ediție a Cupei 
Presei la fotbal a fost 
câștigată de jurnaliștii 
de la Cuvântul Liber.
CăLIN BlCăZAN

Deva - Atmosferă de senzație, ieri, la Baza Sportivă „Real Sport” din Deva, acolo unde au avut loc fazele finale ale Cupei Presei la fotbal. Organizată impecabil de TMT Media Internațional, com-

in tribună

Hunedoreanul - Național FM 3-1
Finala
Cuvântul - Servus 7-2

Cele două echipe înaintea începerii partidei

6-1 
Servus - Național FM 6-1 
Finalamică

Liga Națională da Handbal

Deva (V.N ) - Rezultate din etapa a Xll-a a Ligii Naționale 
Feminine de Handbal.
HCM Baia Mare - Universitatea Timișoara 32-19 (16-11) 
SC Mureșul Tg.Mureș - Rapid CFR București 30-33 (14- 
16) U Jolidon Cluj - Oltchim Rm.Vâlcea 23-26 (15-14) HC 
Dunărea Brăila - HCM Roman 32-24 (13-9) Tomis Con
stanța - HC Oțelul Galați 26-20 (11-11) Astral Buzău - HC 
Zalău 35-26 (16-13)

Deva (V.N.) - Sfârșitul partidei de ieri de la Deva dintre Cetate și Rulmentul Brașov din cadrul Ligii naționale feminine de handbal i-a găsit pe cei doi antrenori principali ai echipelor în tribună. Tehnicianul devencelor și-a ispășit cea de-a doua etapă de suspendare, iar Mariana Tîrcă a fost trimisă în tribună în minutul 38 al meciului. Ea primise un cartonaș galben la sfârșitul primei reprize, când a intrat în teren și a reproșat arbitrilor felul în care apreciază unele faze ale jocului.

Devencele au dorit mai mult victoria decât campioanelemulte. Este adevărat că nu se așteptau la o replică atât de bună a devencelor, dar după cum au jucat, nu puteau 
petiția s-a desfășurat într-un spirit de fair-play total. Cele patru echipe calificate în semifinale, Hunedoreanul, Servus Hunedoara, Cuvântul Liber și Național FM, au prestat un fotbal de calitate dovedind că jurnaliștii nu sunt doar ași în meserie, ci și ai balonului rotund. Cupa a revenit Cuvântului Liber care a învins categoric, în finală cu 7-2, echipa Servus Hunedoara, după un meci în care problema învingătorului nu s- a pus nici o clipă.Cuvântul Liber a dominat competiția pe tot parcursul ei, iar trofeul obținut a încununat un parcurs fără înfrângere. Medaliile de bronz au revenit echipei Hunedoreanul care a învins în finala mică pe Național FM cu 3-1. Sponsorii competiției, Carpatce- 

obține mai mult.Despre ceea ce s-a întâmplat în teren spune și faptul că devencele au condus pe 

Campionii de la „Cuvântul Liber" sărbătoresc victoria (Foto: cl)ment Holding Deva și Baza Sportivă „Real Sport” au acordat la final diplome speciale. Titlul de cea mai fair- play echipă a revenit Antenei 1, cel mai bun portar a fost ales Doru Petrovai de la Hunedoreanul, iar golgheterul 

tabela de marcaj din primul și până în ultimul minut de joc. Cu patronul Marian Muntean pe banca de rezerve (antrenorul Marcel Șerban fiind suspendat, și-a condus elevele din tribune) Cetate conducea în minutul 11 cu scorul de 4-2, deși rataseră trei lovituri de la șapte metri. Cea mai mare diferență în prima parte a jocului s-a înregistrat în minutul 23, când devencele conduceau cu 11-6. Cu câteva momente înainte de sfârșitul primei reprize antrenorul brașoven- celor, Mariana Tîrcă, intră în teren și reproșează arbitrilor felul în care conduc jocul. La pauză scorul a fost de 13-9.Partea a doua a partidei a fost și mai încrâncenată, dar cele care au dominat au fost tot gazdele, care au condus și cu șase goluri diferență. Partida s-a încheiat cu scorul de 22-19 pentru Cetate, ascensiunea echipei fiind evidentă de la meci la meci.

turneului a fost desemnat Cristian Mărginean de la Servus Hunedoara. Scopul competiției a fost crearea u- nei echipe a jurnaliștilor care se va înscrie anul viitor în campionatul județean de fotbal în sală.

CL Ufa 
aduce
Crăciunul 

r în 
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Tricoul poate fi al vostru I

Vrei ca Mas Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
ofeiiî de magazinul INTO sau pentru ca masa de

Sărbători sa-ți fie asigurata sau care să-ți îndulcească Sărbătorile sau ca să primești multi colindători.
Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o luna (8,9 lei) sau prelungește ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după 
chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!
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PE SCURT• Preț record. Hârtia, pe care portarul Jens Lehmann avea notat modul în care jucătorii argentinieni execută loviturile de departajare, informații ce l-au ajutat să contribuie la calificarea reprezentativei Germaniei în semifinalele Cupei Mondiale, a fost vândută cu un milion de euro.• învingători. Pugiliștii Viorel „Bombarie- rul" Simion și Sorin „Pantera" Tănăsie i-au învins, sâmbătă, la puncte, pe francezii Karim Chakim, respectiv Nouredine Barmou, în cadrul galei de box profesionist „Noaptea Campionilor", desfășurată la Sala Sporturilor Rapid, din București.

Mirtu, „dublă" pentru Fiorentina
■ Atacantul român a 
reușit două goluri îm
potriva lui AC Milan, dar 
scorul final a fost egal

Firenze (MF) - Atacantul Adrian Mutu s-a declarat bucuros pentru faptul că a reușit să marcheze două goluri în meciul de pe teren propriu cu AC Milan, scor 2-2, disputat sâmbătă, în etapa a XVI-a a campionatului Italiei, însă și-a exprimat regretul pentru că formația viola nu a reușit să obțină victoria.„Am ajuns la nouă goluri și sunt mulțumit, aș fi fost și mai și, dacă am fi câștigat. Sunt fericit, dar este și un mare regret. Puteam învinge o echipă mare, era important pentru noi toți și pentru atmosferă. Eu sunt, însă, optimist și văd jumătatea plină a paharului”, a spus Mutu, care datorită celor două reușite din meciul cu AC Milan a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Serie A. Mutu, care a evoluat până în minutul 79, a explicat că a cerut să fie înlocuit încă dinainte de a marca al doilea gol, din cauza unei accidentări. „Am cerut să fiu înlocuit din cauza unei dureri la umăr, o făcusem încă dinaintea golului doi, dar bine că am înscris. Această dublă nu
Mutu se bucură alături de colegul său de la Fiorentina, Luca Tonilasă să se vadă și greșelile pe care le-am făcut. Milan nu mai este cea din anii trecuți, dar rămâne Milan și îți poate

pune probleme. Dacă nu ești concentrat, te pedepsește”, a subliniat Mutu.în clasamentul celor mai
(Foto: FAN)buni marcatori din Serie A, Mutu se află la egalitate Christian Rigano (Messina) și Francesco Totti (AS Roma).

Ghiță și-a luat revanșa în fața lui Gregory

Cel mai bun. Tenismanul Roger Fede- r ras, namlEHl Ș jaaailiad, a fost ales, sâmbătă. ( seară, cel mai bun sportiv elvețian al anului, T câștigând pentru a treia oară consecutiv Cre- * dit Suisse Sports Awards. La femei, distincția I a fost atribuită Tanyei Frieden. de la snow- • board. (Foto: EPA)_____________________________________________________ /

din cadrul galei de la București, Ionuț Atodiresei nu a iierașit să îl învingă pe francezul Diarra Modibo. Atodiresei, “care pierduse în față

Rezultate din 
NBAWashington (MF) - Rezultatele meciurilor disputate sâmbătă în NBA Charlotte - Boston 100 - 106New York - Denver100 - 123Orlando - Cleveland81 - 74Atlanta - Chicago 104 - 106San Antonio - Philadelphia 103-98 Miami - Memphis 98 - 90New Jersey - Detroit82 - 90New Orleans - Dallas79 - 90Milwaukee - Minnesota 108 - 104Sacramento - Phoenix 98 - 105.

Barța 
bătută
Yokohama (MF) - 
Ieri, în finala Cam
pionatului Mondial 
al cluburilor, Inter
nacional Porto 
Alegre a învins FC 
Barcelona, cu 1-0, 
pentru formația 
braziliană marcând 
Adriano, cu nouă 
minute înainte de 
sfârșitul jocului. Al 
Ahly a terminat 
competiția pe 
locul trei, 
învingând FC 
America, scor 2-1, 
goluri semnate de 
Aboutrika - min. 
42 și 79, respectiv 
Cabanas - min. 
59.

București (MF) - Sportivul Daniel Ghiță și-a luat revanșa, sâmbătă seara,. în fața francezului Tony Gregory, pe care l-a învins prin KO înrepriza a doua în gjeciul din Wgncezului și în luna octom- cadrul galei Local Kombat „Bătaie în Giulești”, disputată în Sala Sporturilor Rapid, din București.Daniel Ghiță fusese învins de Gregory, tot prin KO, în gala „Uriașii Moldovei”, care s-a desfășurat la Iași, în 10 martie. Sâmbătă, sportivul român a reușit să-și ia revanșa după ce și-a trimis adversarul la podea cu un croșeu de dreapta. La finalul întâlnirii, Ghiță l-a provocat la luptă pe Ionuț Iftimoaie.într-un alt meci revanșă

Brie, în gala de la Râmnicu Vâlcea, a fost din nou învins de Modibo la puncte, la fel ca și în urmă cu două luni.Două dintre celelalte meciuri ale galei din Giulești s-au încheiat înainte de limită. Cătălin Moroșanu a câștigat prin KO în repriza a doua în fața cipriotului Diakos Panayotis, iar Andrei Buda l-a învins prin KO tot în repriza a doua pe Marius Tiță.Celelalte două meciuri ale galei au fost mult mai echilibrate, fiind necesară câte o

Daniel Ghiță (Foto: FAN)repriză suplimentară, pentru departajarea sportivilor. Brașoveanul, Nicu Dascălu a fost ■învins la puncte de gălățeanul Alexandru Nedelcu, în timp ce Sebastian Ciobanu l-a întrecut, tot la puncte, pe belgianul de origine marocană Omar Belmandi.

Iertați
Yokohama (MF) - FIFA a decis să ridice definitiv suspendarea „din toate . activitățile internaționa- .«■• le legate de fotbal” decisă * în luna noiembrie în cazul Federației Iraniene de Fotbal, a anunțat, duminică, președintele forului mondial, Joseph Blatter.„Am ajuns la un acord cu federația din Iran și suntem în favoarea participării reprezentativei I acestei țări la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei pe Națiuni”, a spus Blatter într-o conferință de presă organizată la Yokohama.

Trei „roșii" pentru un jucător

Revine CechLondra (MF) - Portarul echipei Chelsea, Petr Cech, care a suferit o fractură la craniu în urmă cu aproximativ două luni, ar putea reveni pe teren în ianuarie 2007, informează publicația The People.Publicația citată notează că recuperarea lui Cech este remarcabilă și că portarul ceh s-a antrenat, vineri, purtând un dispozitiv Petr Cech (Foto: era) pentru apărarea capului.„Arată extraordinar. Recuperarea sa este imensă. Nu îl vezi vreo două săptămâni și apoi, deodată este din nou ca vechiul Petr”, a declarat mijlocașul Frank Lampard pentru Chelsea TV.

București (MF) - Fotbalistul echipei Dundee FC, Andy McLaren, a primit trei cartonașe roșii la meciul din deplasare cu Clyde, disputat, sâmbătă, scor 2-1, în liga secundă scoțiană, informează The Guardian.McLaren a primit primul cartonaș roșu în minutul 87 al partidei, pentru un fault dur asupra lui Eddie Malone (Clyde). în timp ce părăsea terenul, el a lovit un alt jucător, pe Michael McGowan.

Centralul Dougie McDonald a aflat de acest gest al fotbalistului de la unul dintre asistenți, dar McLaren se afla deja în tunelul ce duce spre vestiare.Centralul l-a chemat pe McLaren în vestiarul său, după meci, pentru a-i acorda al doilea cartonaș roșu. Jucătorul a lovit însă apoi ușa vestiarului arbitrilor cu piciorul, făcând o mică gaură, și din această cauză a primit al treilea cartonaș roșu.

România, cu Suedia la baraj

Benfica Lisabona - în formă
Lisabona (MF) - Formația Benfica Lisabona, adversara echipei Dinamo în șaispre- zecimile de finală ale Cupei UEFA, s-a impus, cu scorul de 3-0 (1-0), în meciul de pe teren propriu cu Vitoria Setubal, disputat sâmbătă, în etapa a XlV-a a campionatului Portugaliei.Golurile au fost marcate de Nuno Gomes ’12, Simao Sabrosa '63 și Nuno Assis '86.Formația Benfica, antrenată de Fernando Santos, a evoluat în următoarea formulă: Quim - Nelson, Luisao, Ricardo Rocha, Leo - Katsou-

ranis (Beto '89), Karagounis, Nuno Assis (J.Coimbra ’89) - Simao - Nuno Gomes, Kikin Fonseca (Manu ’84).Partida tur dintre Benfica și Dinamo este programată la 14/15 februarie 2007, la Lisabona, returul urmând să aibă loc în 22 februarie, la București.

Simao Sabrosa (Foto: EPA)

București (MF) - Reprezentativa feminină de handbal a României va întâlni Suedia, în play-off-ul Campionatului Mondial din 2007, care va avea loc în Franța, s-a stabilit, duminică, la tragerea la sorți de la Stockholm.Președintele FRH, Cristian Gațu, s-a declarat optimist după tragerea la sorți. „A fost o tragere la sorți favorabilă, am evitat adversare mai puternice și cred că avem șanse mari de calificare. Pentru noi pare mai ușor, comparativ cu meciurile Danemarca - Ucraina sau Polonia - Serbia, care mi se par cele mai dificile din baraj”, a spus Gațu.Antrenorul echipei naționale, Dumitru Muși, a declarat că Suedia este o adversară din școala nordică, pe care România nu are „dreptul să o neglijeze”. Erau și variante mai proaste, dar îmi place să cred că avem prima șansă. Nu are importanță dacă jucăm acasă sau în deplasare primul meci, impor-

Gațu e mulțumit și optimist
(Foto: FAN)tant este să le câștigăm”, a spus Muși.România va disputa primul meci în deplasare, în luna iunie 2007.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Hațeg, Aleea Trandafirilor, nr. 3, bl. A2, sc. 
B, ap. 22, parter, preț negociabil. Tel. 
0726/834634. (10/12.12)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mld. lei. Tel. 0254/223336. (T)

• in Deva, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
07&/019418 (Al)

[ vnidecomandate, centrală termică 
tnWiopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 1, dec., faianță gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• in Gojdu, et intermediar, semidec., contorizări, 

->ichet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
v.,jf/305661.(A2)

• in Dada, parter, faianță gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• pe bd. Decebal, et intermediar, amenajări, 
centrală termică preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, dec., et 2, amenajări 
modeme, centrală termică preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul luliu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• ."e Aleea Pescarilor, et. 1, dec, contorizări,

*j>n, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț
W» RON, tel. 0745/367893. (A2)

• urgent, dea, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dea, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• arcuit, gresie, faianță parchet cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidea, gresie, faianță, parchet canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
• semidea, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică termopan, ușă metal nouă 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona, Ua Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• etaj’ centrală termică Scărișoara, preț 83.000 
ronț Jțociabil, tel. 0745/302200. (A4)
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• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)

• et ă dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dea, zona Parc (Avram lancu), parter, ȘT 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dada, et intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semidea, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317314. (A9)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent,In Deva, zona Minerului, Al. Jiului, Titu 
Maiorescu, M. Eminescu, ofer prețul pieței. Tel. 
0723/585641,0720/323357. a)

• urgent,In Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pîna la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• in Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon 
închis, contorizări complete, preț 94.000 ron. T ei. 
0726/710903. (Al)

• decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• dea, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță, parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dea, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona împ. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• semidea, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)

• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)

• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

Vrei o fflobiîâ moderna, tdUUdv m iritina? 
Doar magazinul INTO (i-o poate oferii

• dea, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• et intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, et 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorizat 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• str. Scărișoara, et. 3, semidec., liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona Titu Maiorescu, semidec., et. 4, izolat, CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608 (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semidec., et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)
• B-dul Decebal, dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
• zona parc, dec., 2 băi, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)

CONTEAZĂ CE VEZI!

• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date,-et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)

ITALIA U.U.11OC
SICILIA «e.a1 1O€
SPANIA d"a90€
GRECIA «^.,65 €

TEL: Deva -0254/23.15.19
Hunedoara -025474.87.84

Suntem nr. 1 
în judeful 
Hunedoara■

CUVÂffljț
• semidea, camera cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dea, gresie, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia“
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru s
persoanele fizice. g
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• dec, Wna faianță, gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=112 mp, 
et intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)

• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• et 1, dec, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul,,preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)

• dec, st= 100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• teimopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

• zonă ultracentrală, et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)

• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)

• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zona I. Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane; parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat,

; termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)

• doc, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)

• Brad, etaj 2, zonă centrală cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275.0740/535095.  (A4)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• In Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

vronn -
U. JUD. HD

• casă nouă în în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 
120.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, totul nou, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st= 1500 mp, apă curent, sobă teracota, 
zona Cristur, preț 18 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• iigent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• casă P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358 (A6)
• zona Baritiu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358. (A6)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)

• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/0^.490 >.,88/158.483. (A10)

• semidec. zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)

• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 83.000 ron 
negociabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)

• zona Decebal, dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

• zona Minerului, bloc de cărămidă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

» et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)

• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/00522& (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
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~ PIESE AUTO DIN IMPORT
PENTRU
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Deva, bd. Decebal bl.k parter tâl 227546Z/'

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: f
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, ® 
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Cumpăr casă (14)

Cel mai flexibil SISȚEM DE,RAȚE 
I ară CARTE DE MUNCA! DOBANDA 12,9%

• urgent casă cu grădină în Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând garsoniere (19)

1.
2
3.
4.
5.

Deva, bd. Decebal, bl. I parter 
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 
Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part.
Brad, str. Avram lancu, bl.43 p.

tel: 2303'10
tel: 230210

Aprobare pe
tel: 712592 1OC.
tei: 244603 estimaf mance 
tel: 612822 -------------

^CMOTia 0WA.SW MâRASTfBLSGS

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere^ 

Te VFax:O2 54/231552 Mobil:0721/0322 71 I

1 ’SWWSBir-4.1.----------; .......................................................................................................  ■>". > . ^»^>^»11----------------------«""“O"

Jsl Moș Crăciun a VENIT !l!
CSȘE. Cu HUWU 775IdfTVA Induși, 

puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de iama 
+ GRATUIT o cameră web

* fără monitor
Venrți la DUAL să vă luați cadourile 

bd.l.Maniu, bl.C, parter, tel:230449
„...........

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORSȘ
« TĂMPLARIE PVC$1 ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
- 10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

Vinzi
Cumperi

Închiriezi

Schimbi

Cauți
Alege CL pentru anunțul tău

Câștigă 
:ei mai buni!

îți oferim șansa 
să ni te alături!

Dacă ești ambițios, 
dinamic, gata să 

demonstrezi ce poți, 
vino să lucrezi 

în echipa noastră!
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• urgent, oecniiaiKla«, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

• In Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

• confort L dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• contat 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț

0.000 RON. tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camera, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 074V154401,227542 seara 
(A2)
• dec,ocupaNă imediat zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, et. intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, modernizări, et 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

Țe așteaptă un 
mediu motivant, 

un program 
flexibil și-colegi 

dornici să-ți 
transmită experiența 

jV acumulată în cadrul 
Furiei companii multinaționale!

LTe așteptăm printre noi!

Trimite GV-ul tău cu mențiunea “Lucrător" la 
McDonald's Deva DT, Str. luliu Maniu nr. 18. Deva, 
Județul Hunedoara; fax: 0254/235.868, e-mail; 
deva@ro.mcd.com. Data limită până la care se pot 
trimite CV-urile: 31 decembrie 2006.
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Asistent Director Tehnic

Brâu Union Romania, mamiri ■ drugului Heineien «ala producătorul și tfisiriBuito.ru! măKs'iiaiRi 
Heineken, Gosser, Schlossgold, Silva, Ciuc, Golden Brâu, Bucegi.

Obiectivul poetului:
Asigură fluxul infomiaHÎOTal aiill ta BaqgpfMN!■stal Țafiruo «fli si in celelalte defKHRMianate. htscmegia rap»> gi analize, ta 
limba engleză ș» română.

Principalele cerințe pentru ocupare a posturilor: 4

■ Stadii superioare! bimbi strains, șunogifirile birotică ■ Bearie Burn cuneșlința' FT - EXQRL • Bțmi atHliSți Ba comunica«?
■ BmmmIbIn de Eimba Engleza - nivel avansat.
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lUIIl, 1C ueWlHUX IE ZUUÜ LIBE*
S.C. „AXUM COMP“ S.R.L.

Arad, Bd. Revoluției, nr.12-18, sc. B, apt. 3 
ANGAJEAZĂ:

+ SUDORI și INSTALATORI 
CERINȚE: 

disponibilitate la.deplasări în țară;
- rezistență la efort fizic;
- seriozitate și spirit de echipă.

Se oferă: salarizare avantajoasă, bonuri de masă.
Țej. 0257/252.104; C V. se poate trimite la fax. 0257/252.108 
fcmail: offlceaiaxumcom.ro: sau personal la sediul firmei.

A
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Plată, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)

• urgent, zona Dacia, dec., et, bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)

• semidec, suprafață 35 mp, cameră cu 
parchet contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră, In Deva, orice zonă, se oferă preț 
bun, plata imediat de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)
• intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată, apă, gaz, canalizare, toate la poartă, 
acte în regulă. Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18. (T)
• intravilan, pretabll depozit/hală/sp. comer
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect hală, branșamente de utilități, totul 
pregătit pt. a se construi pe el, pers, fizică, 35 
euro Tel. 0723230204. (T)
• teren intravilan situat în Șoimuș pe șoseaua 
spre Boholt, 1200 mp, ts 12 m, preț 12 eurb mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058. (T)
• urgent, teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)

• teren intravian, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp. tel. 0740/290024. (A3)
• teren intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• teren In Deva, zona, Eminescu, parcelat de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. investiție, construție 
casă acte la zi, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp. negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• teren intravilan la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• teren intravilan, st=370 mp, în zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688.  (A5)

4 • teren intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp,
fs=13 m, curent' electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• teren intravian la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a căte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel, 
223400,0724/169303,0740/914688, (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp. 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vuloan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. 
de casă certificat de urbanism, gaz, apă curent 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

•»

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
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: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• intravHan,kiDeva,zonaZăvoi,S-10C0mp,FS- 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)

• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)

• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

• Brad - ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Vând spații comerciale (25)
• trgent, hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer pentni închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212 
(Al)

• oferim de închiriat spații excepționale 
pentru birouri: 40, 43 și 22 mp, preț 10 
euro/mp. Tel 0254/206211), 0723/130468 
(7/1412)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
70 mp și 130 mp depozit, centrală termică, 
termopane, preț 800 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• pe b-dul Decebal, et 2,2 camere dec., reparti
toare. mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• str. Caragiale, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) 
apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208 0729.018866,0724.620358 (A6)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță mobilat 
și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358 0729- 
018866. (A6)

• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• apartament 2 camere, zona Dacia, et3, C.T., pe 
termen lung, pentru persoane serioase, preț 100 
euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• garsonieră zonă centrală et. 1, mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră dec, nemobilată parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)

• apartament 2 camere dec, mobilat, CT, zona 
Banca Transilvania, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere dec, et. 2, nemobilat, 
zonă centrală preț 150 euro/lună tel. 
0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere, mobilat și utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună neg, tel. 0745/640725. (A7)

• apartament 3 camere dec, zonă centrală, 
mobilat, utilat, contorizări, preț 200 euro/lună 
tel. 0745/159608 (A7)
• apartament 3 camere semidec, et. 1, nemo
bilat, contorizări la apă gaz, zona centrală preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere semidec, parter, zona 
Kogălniceanu, balcon, apometre, gaz contorizat, 
nemobilat, preț 120 euro/lună, tel. 206006, 
0749/268830. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat, modem, pentru birouri, 
sediu firmă preț 250 euro/lună neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• închiriez sp. corn, s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă căldură, 
preț 50 euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez rscătorie amenajată ca sp. corn, 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună neg, tel. 206003, 
230324. (A7)
• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă 
zona Simion Bărnuțiu, preț 100 euro/lună, tel. 
206003,230324. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună tel. 206003,230324. (A7)
• spațiu comercial in Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, Deva, 
preț negociabil, tel. 212.141 sau 0745/511.776. 
(A9)

Auto străine (37)
• vând VW Passat 1D, 1500 cmc, 4+1 uși, VT 
2008, motor în rodaj, turelă cârlig remorcă 
consum 4,51, piese rezervă preț 1200 euro nego
ciabil, variante. Tel. 0720/575832. CT)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobili bucătărie, aibă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)

Îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochi pentru ocazii și compleuri de 
damă cu accesorii, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808,0743/211074. (T)

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică 2401,7 sertare, 350 ron; 
trusă sudură oxiacetilenâ nouă 450 ron; 
reductor oxigen, 150 ron. Tel. 0254/214504. (T)
• vând combină frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/min., prețuri negociabile. Tel. 
218084,0722/586808. a)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent abricht motor trifazic cu două 
cuțite cu ridicătoare, preț negociabil. Tel. 611439. 
(T)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• Oameni de bine din orașul Deva, rog 
ajutor câinilor comunitari; salvați de la 
moartea prin împușcare șl otrăvire, duși la 
adăpostul dki Sântuhalm, cu hrană bani
(se dă chitanță fiscală), materiale de 
construcțl șl adopții; câni sunt sterilizați 
Tel 0254/ZUS82. (â/14.12)

• vând porc mare pentru sacrificat și purcei de
60 ■ 75 kg, scrofițe apte pentru montă rasă de 
carne. Tel. 0254/210900,0744/611145.  (T)

• vând porci grași, Banpotoc, nr. 235. 
Relații latei. 0741/355301. (6/12.12)

• vând vacă grasă pentru sacrificat. Relații 
latei. 0254/264611. (1/13.12)

Altele (61)
• vând țuică calitate excepțională ideală 
pentru orice tip de evenimente, preț negociabil, 
în funcție de cantitate. Tel. 0254/212242. 
0721/400563. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/1O 
A tel: 0359 / 405.002 

'" BENE internațional 
calculatoare ■ monitoare 
imprimante ■ accesorii pc

i tapărMor *act stofean roi și sMMd baud

Ofertă specială:
MOtHTOH 19 " ICO W1DE SCREEN14 FUÎWk svsnnar 
81SWM. t«Xk 1CM1MS1 • 7» JK*.«« IKLUS, ti IM «MUWTIE 
LAPTOP MSI3400 MHZ, 512 DDRAM, £ 
HDD 80 GB, DVD-RW, 2198 RON.w»^ @ 
LAPTOP Pilittu999 RON TUMUS

• vând cuptor rotativ pe gaz pentru pati
serie - brutărie, cu injectonil nou, stare 
foarte bună; mașină întins aluat, malaxor, 
mese de lucru, 3 uși noi, din lemn. TeL 
0765/246805.(11/13.12)

Solicitări servicii (71)
• caut femeie pentru îngrijire doamnă în vârstă 
Tel. 0254/234143,0740/061491, după ora,18 (T)

Prestări servicii (72)
• „Moșul” vine la tine și anul acesta, pentru o 
sumă modică de 10 ron. Merită să faci copilul tău 
fericit. Tel. 0726/621049,0728/466491. (T)

• abordabil .anspo/ zilnic, sigur și rapid, 
persoane in Italia -100 euro, Spania ■ 120 
euro, fraiița. Portugalia și Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură TeL 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241030. 
(4/2L11)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectorl, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)
• Laboratorul VITROS, Aleea Transilvaniei, 
parter, efectuează analize compensate în lunile 
decembrie 2006 și ianuarie 2007. Tel. 
0254/212376.(7/12.12)

• transport persoane: Italia, Germania Franța, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• In data de 20.12.2006, ora 10, la sediul SC Smart 
SA din Timișoara va avea loc concurs pentru 
ocuparea a două posturi de inginer, în 
Timișoara Relații la tel. 0745/988198, Adam 
Mihaela, BRU. (5/13.12)
• SC Guler Corn Imex SRL angajează șoferi 
profesioniști cu atestat pentru trafic intern și 
internațional, obligatoriu pașaport. Relații latei. 
0254/219751,0254/213141,0723/800830. (3/11.12)
• SC LIDAS PROD SRL angajează șef rețea 
C.A.T.V. (Cablu TV). Relații la tel. 0746/054276. 
(72457)
• administrator cumpărări, Lupenl, 1 post, 
cunoștințe limba chineză data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• administrator imobile, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• administrator, Simeria, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 25.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent comercial. Petroșani, 6 posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 5 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 5 posturi, data limita 
7,012007. Tel. 213244. or«jp 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Petrila, i post, data limită 25.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Călan, 13 posturi, 
data limită Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 11 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• animator sodo-educativ, Orăștie, 1 post, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244. orele 9 -16.
• asistent manager. Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent social, Petroșani, 1 post, data limită
20.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 21.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 29.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 
20.12.2006. Tel. 213244. orele 9 -16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman. Hunedoara. 3 posturi, data limită 
14.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Simeria, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 6 posturi, data limită 31.12. TeL 
213244, orele 9-16.
• brutar, Lupeni. 1 post, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.01.2007. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Orăștie. 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Orăștie, 4 posturi, data limită 22.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cabanier. Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• casier, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• caut colaboratori cu mașină proprie pentru 
colaborare cel puțin pe perioada sărbătorilor de 
iarnă Informații la tel. 0726/369313,0745/100194. 
(5/14.12)
• drcularist la tăiat lemne de foc, Brad,*? 

posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• drcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cor cționer articole din piele și înlocuitori, i 
Brad, 29 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, I 

orele 9-16.
• comecțioiier-asamblor articole textile, Brad, 
20 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• confecționer-asamblor articole textile, Călan,
30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• confecționer-asamblor articole textile, Deva,
20 posturi, data limită 24.12. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• confecționer-asamblor articole textile, Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.

• confecționer-asamblor articole textile. Hune
doara, 51 posturi, data Urnită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole textile, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

| • confecționer-asamblor articole textile,
Simeria, 2 posturi, bonuri de masă data limită 

l 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțkmer cablaje auto, Orăștie, 23 posturi, 

. data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
| • confecțkmer tricotaje după cpmandă, Hune

doara, 10 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara, 2 posturi, data limită 26.12. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist Hunedoara, 1 post, data limită 29.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cosmetician, Hunedoara 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Lupeni, 7 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• crortor-ștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele9 -16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 1 post, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 18 
posturi, data I imită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• cusător piese din piele și înlocuitori. Brad, 6 
posturi, data limită 31.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 8 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• desenator, Petroșani. 2 posturi, data limită
21.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• director magazin, Orăștie, 1 post, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• dispecer, Brad. 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dispecer, Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dispecer, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12.
Tel. 213244, orele 9-16.
o dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 10.01.2007.
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara. 50 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher-restaurator, Deva, 5 posturi, data 
limită 3.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher-restaurator, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 25.01.
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• economist bancă, Deva, 1 post, data limită
22.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 10 posturi, data limită 30.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 6 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 15.01.2007. TeL 213244, orele 9 ■ 
16.
• factor poștal, Petrila 1 post, data limită 31.18 
Tel. 213244, orele 9-16.

• fasonator cherestea, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel, 213244, orele 9 -16.

• fierar-betonist, Deva 2 posturi, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• fierar-betonist Hunedoara. 3 posturi, data 
limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• fierar-betonist. Hunedoara, 50 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• figurant, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
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Acces limitat la spital!

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru ca suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!
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I • galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data lir
I 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 5 posturi, c 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -18
• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 pos' 
data limită31.01.2007. Tel. 213244. orele 9 ■ li

• gestionar depozit, Petroșani, 2 posturi, c 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• infirmieră, Lupeni, 1 post data limită 30.12. 
213244, orele 9-16.
• inginer automatist Orăștie, 3 posturi, d 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer constructor instalații, Hunedoar; 
posturi, data limită31.01.2007. Tel. 213244, ore 
■16.
• inginer producție, Brad, 2 posturi, data lin
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• instalator apă, canal. Deva, 10 posturi, d 
limită 30.06.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă, canal, Orăștie, 1 post, d 
limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• instalator instalații tehnlco-sanitare, Hu 
doara, 5 posturi, data limită 20.12. Tel. 2132 
orele 9-18

• incârcâtor-descărcător, Călan, 3 posturi, d 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -18

• ingriptoare la unități de ocrotire socială, Hu 
doara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 2132 
orele 9-16.
• Îngrijitor clădiri, Lupeni, 2 posturi, data lirr
30.12. Tel. 213244, orele 9-18
• jurisconsult, Lupeni, 2 posturi, data lim
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data lim
31.12. Tel. 213244, orele 9-18

• lăcătuș mecanic de întreținere și repara 
Brad, 6 posturi, data limită 20.12. Tel. 2132 
orele 9-16.

• lăcătuș mecanic de întreținere și repara
, Hunedoara, 3 posturi, data limită 4.01.2007. T 

213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic. Deva, 10 posturi, data lim 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic. Hațeg, 2 posturi, data limi
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 10 posturi, da 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, da 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, da 
limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -18

• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 5 posturi, da 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș-montator, Călan, 20 posturi, da 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș-montator, Hunedoara, 20 posturi, da 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș-montator. simeria, 5 posturi, dai 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -18

• lucrător comercial, Deva, 1 post, data Umil 
4.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -18

• lucrător comercial. Lupeni, 2 posturi, dai 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -18

• macaragiu, Brad, 1 post data limită 31.12. Te 
213244, orele 9-18

• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data Urnit
8.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• măcelar, Hațeg, 18 posturi, data limit 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• maistru construcții civile, industriale, Huni 
doara, 2 posturi, data limită 31.01.2007. Te 
213244, orele 9-16.

• maistru industria alimentară, Hațeg, 3 postur 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, dat 
limită 31.03.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manipulam mărfuri, Brad, 6 posturi, dat 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulam mărfuri. Orăștie, 10 posturi, dat 
limită 20,12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manipulam mărfuri, Simeria, 2 posturi, dat 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9--16.
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Petrecerea pentru
• Personalitatea anului. „Voi", comunitatea de pe Internei, a primit titlul de personalitatea anului 2006 din partea revistei Time, pentru creșterea cantitativă și influența din ce în ce mai mare a conținutului web generat de utilizatori. (MF)

Jackson, reprogramată

Ull fan al desenelor animate, întruchipân- j d-o pe Haruka pozând în timpul show-ului | „Asia Game Show”, în Hong Kong.
(Foto: EPA)

„Cod etic" în modăRoma (MF) - Guvernul, Federația modei și creatorii de modă din Italia vor semna, vineri, un „cod etic” ce cuprinde o serie de reglementări pentru eliminarea anorexiei în rândul manechinelor. Textul, care va fi ratificat de Federația modei italiene și de asociația Alta Moda care grupează interesele creatorilor de modă care își prezintă colecțiile la Milano și Roma, prevede în primul rând interzicerea accesului la prezentările de modă tinerelor cu vârsta sub 16 ani. Va fi impus un control medical manechinelor, care trebuie să aibă un indice de masă corporală (IMC) superior cifrei 18 (de exemplu, o tânără cu înălțimea de 1,72 m trebuie să cântărească minimum 53 de kilograme). Manechinele cu un IMC inferior acestei cifre nu vor avea voie să participe la prezentările de modă. Noua lege obligă designerii să adauge la colecțiile lor, deci și în magazine, haine pentru mărimile 42 și 44. Conform cotidianului La Stampa, 60% dintre femeile italiene poartă mărimi superioare taliei 40. Noile reguli vor fi aplicate începând cu prezentările pret-a-porter de la Roma, care se vor desfășura în perioada 27 - 30 ianuarie, și de la Milano, în perioada 17 - 25 februarie.

■ Michael Jackson a 
reprogramat un eveni
ment care urma să fie 
organizat în Japonia.

Los Angeles (MF) - Jackson a reprogramat un eveniment foarte costisitor, în onoarea sa, pentru martie 2007, pentru a permite mai multor fani să fie prezenți. Japonia este prima țară unde starul a apărut pentru prima dată în public de la achitarea sa în procesul în care a fost acuzat de molestare sexuală a unui minor. Jackson urma să fie prezent pe 19 decembrie, la Tokyo, la un „Premium Christmas Party” la care ar fi urmat să participe 1.600 de fani ai starului. Evenimentul, la care vor participa cântăreți de gospel și dansatori, a fost reprogramat pentru 8 și 9 martie, iar organizatorii vor oferi mai multe bilete la prețuri foarte mari. Pentru suma de 400.000 de yeni (aproximativ 3.430 de dolari), 300 de deținători ai biletelor „platinum” vor putea
Una din Cheeky Girls, cu 
un parlamentar britanic

Londra (MF) - Parlamentarul britanic liberal-democrat Lembit Opik și-a părăsit logodnica pentru Gabriela Irimia, una dintre gemenele care compun trupa românească de muzică pop Cheeky Girls. Opik, în vârstă de 41 de ani, de origine estoniană, și- a înșelat logodnica, prezentatoarea meteo Sian Lloyd, cu
Kate a refuzat-o pe regină

Gorila Moja stând pe umerii mamei sale Kijivu, la o grădină zoologică din Praga.
(Foto: EPA)

■ Kate Middleton a 
declinat invitația de a 
petrece Crăciunul împre
ună cu familia regală.

Londra (MF) - Kate Middleton, în vârstă de 24 de ani, a declarat că ar accepta invitația doar dacă ea și prințul William ar fi căsătoriți. Kate Middleton este prima prietenă a unui membru al familiei regale care a fost invitată să petreacă sărbătorile de Crăciun la Sandringham, o proprietate privată aparținând reginei Elisabeta a Il-a, situată în estul Marii Britanii, unde suverana locuiește de obicei pe timpul iernii. Anunțul logodnei celor doi tineri, care s-au întâlnit la Universitatea St.

Misiunea Discovery prelungită
Houston (MF) - NAȘA a decis prelungirea cu o zi a misiunii Discovery, pentru că astronauții de pe naveta spațială nu au reușit să strângă total panourile vechii antene solare de pe Stația Spațială Internațională (ISS), ceea ce face necesară prelungirea cu o zi a misiunii. NAȘA prevăzuse deja o ieșire orbitală suplimentară dacă astronauții Robert Curbeam și Sunita Wi- lliams nu reușeau să. rezolve această problemă. Cei doi astronauți au reușit să efectueze cu succes toate sarcinile programate inițial pentru cea de-a treia ieșire din cadrul misiunii Discovery, care s-a încheiat duminică la 2.56 GMT și care a durat 7 ore și 31 de minute. Luni, vor avea la dispoziție șapte ore pentru a face acest lucru.

„Casino
■ Au fost anunțate 
filmele nominalizate la 
categoria „cele mai 
bune efecte speciale".

Los Angeles (MF) ■ Filmele nominalizate la categoria „cele mai bune efecte speciale” sunt „Casino Royale”, de la MGM, „Eragon”, „O noapte la muzeu” și „X-Men: Ultima înfruntare” produse de 20th Century

Michael Jackson (Foto: epai„să-I întâlnească și să-l salute” pe Jackson și se vor putea fotografia cu el.

Gabriela Irimia, în vârstă de 23 de ani, jumătate a duetului Cheeky Girls. Sian, în vârstă de 48 de ani, a anulat logodna în urmă cu două săptămâni, dând vina pe stilul de viață al lui Opik. Motivul real a fost însă faptul că pasionatul de motociclete Opik se întâlnea cu Gabriela, în secret, de două luni.

Obiecte decorate cu fotografii ale cuplului Kate și WilliamAndrews, în 2001, este subiectul unor intense speculații în Regatul Unit, alimentate de faptul că, vineri, Kate Middleton a fost prezentă la cere- 
Royale", laFox, „Pirații din Caraibe: Cu-fărul omului mort”, produs de Disney, „Poseidon” și „Super- man Revine”, produse de War- ner Bros.Compania Lucasfilm's Industrial Light & Magic este responsabilă cu efectele speciale produse pentru trei dintre filmele nominalizate, „Pirații din Caraibe 2”, „Poseidon” și „Eragon”. Moving Pic- ture Company are de aseme-

—

monia în cadrul căreia Wi- lliam a primit diploma de absolvire a Academiei militare de la Sandhurst. Tânăra a decis să petreacă sărbătorile de 
nea trei nominalizări: producător al efectelor din lungme- trajul „X-Men: Ultima înfruntare” și coproducător pentru filmele „Poseidon” și „Casino Royale”. Compania Sony Pictures Imageworks a fost nominalizată pentru efectele speciale din „Superman Revine”. Ceremonia de decernare a premiilor Oscar 2007 va avea loc pe 25 februarie, la Los Angeles.

Crăciun cu familia sa, grav afectată de moartea recentă a ambelor bunici ale lui Kate. Comercianții din Londra se pregătesc deja cu suveniruri care să marcheze logodna prințului William, deși casa regală nu a făcut nici un anunț oficial în acest sens, între obiectele pregătite se numără căni tradiționale, farfurii și prosoape pentru ceai sau o ediție limitată de telefoane mobile. Unele obiecte sunt decorate cu fotografii ale cuplului, însoțite de mesajul „Sărbătorim căsătoria regală a lui William și Kate” și un spațiu lăsat necompletat pentru dată.Kate și William au fost văzuți prima dată în public în 2004, într-o vacanță la schi.
x

Uli scafandru indone-zian, îmbrăcat în Moș Crăciun, a hrănit peștii din acvariul „Seaworld”, din Jakarta, Indonezia.
(Fota: EPA)
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