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Ninsoare pe fondul unei vremi în răcire 
ușoară. înjunghiată fără motiv
dimineața la prânz seara

• Plata pensiei. CEC a semnat un nou acord cu Casa de Pensii și acceptă noi conturi pentru pensionari. Avantajul primirii pensiei pe cârd este faptul că deținătorul cârdului nu mai e legat de programul băncii, având acces permanent la pensie. (C.P.)

■ O tânără din Călan a 
fost înjunghiată de o 
cunoștință în timp ce 
mergea către casă.

Călan (I.J., C.B.) - în urmă cu două seri, Anamaria Mate, de 16 ani, din Călan, a fost înjunghiată de o cunoștință,

fără să știe nici acum un motiv pentru care să i se întâmple o asemenea tragedie. „Era puțin trecut de 20,45 și mergeam spre casă. M-am oprit să-mi salut colega de muncă, la snack-ul unde mă angajasem acum o lună. Când am ieșit, am auzit pași în spatele meu, dar nu le-am dat im

portanță. Când pașii s-au întețit, m-am întors și l-am văzut pe băiat. Nu m-am speriat pentru că-1 știam liniștit. în spatele liceului s-a aruncat la gâtul meu și mi-a spus să merg cu el”, spune Anamaria. Forțată să ajungă într-un loc întunecos, fata a simțit dintr- o dată că este înjunghiată în

mai multe locuri. A scăpat doar la intervenția unui locatar dintr-un bloc care a strigat la băiat, iar acesta și-a lăsat victima și a fugit de la locul faptei. Transportată la Spitalul Municipal Hunedoara, tânăra a fost diagnosticată cu plăgi înțepate nepenetrante, fără ca viața să-i fie în pericol, /p.3

rehiril unii dintre participanții la concursurile organizate de Cuvântul Eiber, anul 2006 a însemnat unul norocos. Această afirmație este valabilă și pentru Bustucel Cătălin din Deva, care a câștigat 50 ron la concursul de integrame din decembrie 2006. (Foto: M. Șerban)

Noua lista de medicamente
București (MF) ■ Eliberarea medicamentelor, indiferent de data prescrierii rețetei, va fi făcută în conformitate cu lista de denumiri comune internaționale aprobată și la prețurile valabile începând cu data de 1 ianuarie 2007, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Cristian Vlădescu, a explicat că, începând cu data de 1 ianuarie 2007, a intrat în vigoare lista medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, precum și noile prețuri cu amănuntul ale medicamentelor de uz uman, /p.5

'Din 2007 indemnizația pentru creșterea copilului a scăzut la 600 de lei. în compensație, a crescut | alocația cu 200 de lei, iar la ieșirea din maternitate fiecare bebeluș va primi un trusou in valoare de 150 de lei. /p.3(Foto: Traian Mânu) j.Ctaenteii pe www.huon.ra '■
**?■''' i Wi) '

Au din nou energie electrică
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■ Alimentarea cu 
energie electrică a 
satelor rămase fără 
curent a fost reluată.

Deva (M.S.) - Alimentarea cu energie electrică a fost reluată în satele hunedorene care rămăseseră în noaptea de marți spre miercuri fără curent, din cauza zăpezii care a rupt mai multe linii de

transport. Echipele de intervenție ale Enel Electrica Banat au reluat și ieri operațiunile din teren pentru restabilirea furnizării energiei electrice, după ce aproape 80 de localități fuseseră rebran- șate la energie miercuri seara. Cantitățile mari de ninsoare căzute au dus la supraîncărcarea cu zăpadă a firelor de transport ale energiei electrice, fapt care a făcut ca

unele conductoare să se rupă. De asemenea, mai mulți izolatori au fost rupți din cauza suprasolicitării, iar în mai multe zone ale județului Hunedoara au fost găsite crengi și copaci care căzuseră peste liniile de transport ale curentului electric, /p.3

Supraviețuitor
Deva (I.J.) - Un bărbat din Deva a ' fost diagnosticat la 77 de ani cu neoplasm de intestin subțire. Medicii i-au dat maximum șase luni de viață. De atunci au trecut aproape doi ani și, grație unui regim naturist, se simte excelent. Condiția principală este să nu consume carne, /p.5

Accident grav la Gelmar
■ Două persoane au 
fost rănite în urma 
unui accident petrecut 
în localitatea Gelmar.

Gelmar (M.T.) - Accidentul rutier s-a produs pe drumul județean 705, în localitatea Gelmar, unde Romeo V., de 46 ani, din Timișoara, în timp ce conducea mopedul marca „Carpați”, nu a păstrat o distanță corespunzătoare în mers față de autotractorul 
care circula în fata acestuia

Astfel, în momentul în care acesta a fost nevoit să reducă viteza, conducătorul mopedu- lui nu a mai reușit să frâneze la timp și a intrat în coliziune cu un autotractor marca Vol- vo, condus regulamentar de Ion P., de 37 ani, din localitatea hunedoreană Geoagiu. în urma impactului a rezultat rănirea ușoara a conducătorului mopedului și a pasagerei Simona V., de 35 ani, din Geoagiu, care au fost transportați la spital pentru 
investi ea fii.

0 autobasculantă care a oprit la semafor în Hunedoara și-a pierdut încărcătura. Din fericire pentru toți cei ce erau în preajma autovehiculului, tuburile de oxigen erau goale. (Foto: Călin Bicăzan)
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PESCUBT• Irak. Consilierii militari americani analizează ipotezele de mărire a efectivelor din Irak, prin trimiterea altor militari sau amânarea plecării pușcașilor marini aflați deja în zona de conflict, au declarat în cursul acestei săptămâni o serie de oficiali din cadrul apărării, citați de Reuters. (MF)• Belgrad. Premierul sârb Voislav Koștunița a cerut secretarului general al ONU Ban Ki- Moon să protejeze integritatea teritorială a Serbiei și să dea asigurări că provincia Kosovo, îndelung disputată, nu își va obține independența, relatează Reuters. (MF)

Tim Johnson (Foto: fan)

Refacere
Washington (MF) - Starea senatorului american Tim Johnson s-a îmbunătățit după intervenția chirurgicală cerebrală la care a fost supus în decembrie, dar are nevoie de o recuperare care va dura mult timp și este în continuare conectat la aparate, au declarat colaboratorii săi apropiați, citați de Reuters. „Etapa următoare a recuperării va dura câteva luni, concentrân- du-se pe reabilitare și terapie fizică", au comunicat colaboratorii senatorului democrat din Dakota de Sud. Ei nu au putut anticipa când politicianul în vârstă de 60 de ani va. fi în . stare . să tevină în Senat; în absența lui Johnson, de- ' mocrații vor avea o majoritate de 51 la 49 în cadrul Senatului. Dacă Johnson va fi nevoit să se retragă din Senat, el va fi înlocuit de un republican. Acest lucru i-ar avantaja pe senatorii republicani, în condițiile în care președintele Senatului, Dick Che- ney, are dreptul la două voturi.

Candidatură
Sinaia (MF) - Sena
torul liberal Norica 
Nicolai a declarat, îoi, 
te Sinaie, că fotențio- 
nează s) candidet 
pentru funcția de vi
cepreședinte PNL pe 
probleme politite, 
urmând s) î|l depusă 
ccndidaWra săptămâ- 
ica 'ailtcare, dup) șe- 
dinia Delegatei Prta- 
manente a formația- 
mi- din data de 8 ia
nuarie. „îmi vo1 depu
ne ccndidarura pen
tru funcția de vkepre- 
ștdinte PNL pe pro
bleme f^tcii'^ite Acest 
iucru te va intâmpia 
săptămâna viitoare, 
imedia) i^i^j^;- ședința 
Delegației Ptrmanen- 
t) a PNL, de pe 8 ia
nuarie", a afirma) No
rica Nicoia) Comitetul 
Extcut'v a) PNL ista 
întrtnit, joL la Siiaia, 
p^c^nt^^ a se pune di: 
acord asupia modifi- 
ctenlo) te Stctttui f^ar- 
rk^utri ce vo) fi inain- 
iate Deldgației Ptrma- 
nente) in Con-
greîuiul de săptămâ
na viitoare| principate 
probtemă vteând 
.mod^ de alegere a 
victfir^tdițHor.

Norica Nicolai
(Foto: FAN)

Americanii spionați de asiatici
Washington (MF) - Statele străine, în special cele din regiunea Asia-Pacific, și-au intensificat eforturile de obținere ilegală a tehnologiei americane de apărare, potrivit unui raport al Pentagonului, citat de Reuters. Serviciile de informații militare au înregistrat o creștere anuală de circa 43 de procente, în ceea ce privește numărul de contacte externe suspecte raportate autorităților americane de oficiali din domeniul apărării sau de alte surse.Agenția, care ajută la protejarea industriei americane de apărare de spionajul extern, a precizat într-un raport, că spionii au utilizat oferte de afaceri false și hack- eri pentru a dobândi accesul la tehnologia americană avansată, printre care lasere, senzori, rachete și alte sisteme.

George Bush (Foto: FAN)

Explozie.Forțele de securitate irakiene au curățat suprafața mașinii capcană care a explodat în Bagdad, miercuri, 4 ianuarie. Mașina capcană a explodat aproape de o stație de benzină din regiunea Mansour. în urma exploziei au murit 13 persoane, în timp ce alți 22 de oameni au fost răniți. cfowtPA)
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Prima contribuție la bugetul UE
■ Ministerul Finanțelor 
a plătit prima contribu
ție a României la buge
tul Uniunii Europene.

București (MF) - Ministerul Finanțelor Publice a efec- tutat, miercuri, prima plată către bugetul Uniunii Europene, echivalentul a 254,82 milioane lei (76 milioane euro), reprezentând contribuția României pentru luna ianuarie, a declarat ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu. „Pla

ta se va face în prima zi a fiecărei luni, iar azi (miercuri - n.r.) am achitat prima contribuție a României la bugetul Uniunii Europene. Toate sistemele au funcționat bine", W..........Plata se va face .tn prima zi a 
fiecărei luni, iar 
azi am achitat 
prima contribuite 
a României la 
bugetul UE.

Sebastian Vlădescu.......................M

a afirmat Vlădescu.El a mai arătat că, tot în prima lună a anului, România va primi de la Uniunea Europeană echivalentul a 89,8 milioane de lei, sub forma facilității de cash flow.în primul an de la integrare, România va contribui la bugetul UE cu aproximativ 1,1 miliarde euro, suma fiind calculată, în principal, pe baza veniturilor realizate de bugetul național în anul precedent din taxa pe valoarea adăugată. în ceea ce privește su

mele alocate de UE pentr România din fondurile stru< turale, Vlădescu se așteapt ca primele trageri să aibă lo abia în a doua parte a anulu România a depus la Corni: sia Europeană planurile opt raționale, care trebuie să pr: mească aprobarea expertilc europeni, iar apoi vor fi eh borate ghidurile de aplicar pe baza cărora se întocmes cererile de proiect. Comisi Europeană a alocat Românie pentru 2007 fonduri de pân: la 1,3 - 1,4 miliarde euro.
Consulat luat cu asalt

Chișinău (MF) ■ Mii de cetățeni moldoveni așteaptă în fața consulatului român din Chișinău pentru a obține vize de călătorie în România, cozile lungi și vremea nefavorabilă creând o stare de nervozitate și nemulțumire față de autoritățile locale și cele de la București, relatează Deutsche Welle. Procedura de programare on line pentru obținerea vizelor românești s-a blocat din cauza numărului mare de cereri din ultimele zile. Deși în capitala Republicii Moldova plouă torențial, mii de persoane așteaptă în fața con

sulatului român. Circulația pe străzile din jurul oficiului diplomatic a fost restricționată, iar oamenii revoltați acuză autoritățile locale și pe cele din România de lipsă de respect pentru cetățeni.Guvernul comunist de la Chișinău a ignorat demersurile României în vederea deschiderii a încă două consulate la Bălți și Cahul. Din această cauză, cetățenii moldoveni care încă nu au dobândit naționalitatea română, sunt nevo- iți să aștepte zi și noapte la poarta consulatului pentru a primi vize.

In fața valului de imigranți
Londra (MF) ■ Un număr de peste 700.000 de imigranți au sosit în Marea Britanie în 2005, cu mult peste cifra recunoscută de oficiali, potrivit unui raport publicat miercuri și citat de cotidianul britanic The Times, în ediția electronică. Când lucrătorii din fostele state comuniste au fost incluși în calculele oficiale, s-a constatat că nivelul total al imigranților a ajuns la 780.000 în 2005, comparativ cu sta

tisticile guvernamentale, ca- ’ re menționau 524.000 de persoane. Raportul apreciază că imigrarea netă, diferența dintre cei care sosec și cei care pleacă, s-a ridicat în 2005 la 400.000, în comparație cu o estimare a Guvernului de 185.000 de persoane. Raportul, realizat de Capital Economics, sugerează că circa 50.000 de muncitori din România și Bulgaria vor sosi în Marea Britanie în cursul acestui an.
Investirea europarlamentarîlor
■ Cei 35 de europarla
mentari vor fi învestiți 
de plenul Parlamentului 
European în 15 ianuarie.

București (MF) - Cei 35 de reprezentanți români și cei 18 colegi ai lor bulgari au devenit membri ai Parlamentului European la începutul acestui an, odată cu aderarea celor două țări la Uniunea Europeană. Ceremonia de primire a acestora în forul legislativ european va avea loc însă în prima ședință a plenului PE din acest an, respectiv la 15 ianuarie 2007,
Dreptul la votDe la 1 ianuarie, reprezentanții României și Bulgariei în PE au drept de vot în comisii, dar și în plen, până acum ei fiind doar observatori la ședințele plenare ale forului european. Mandatul primilor europarlamentari români va fi însă de numai câteva luni, în

Primii europarlamentari români sunt foștii eurobservatori. (Foto: fan)trucât în primăvară, probabil în data de 13 mai, vor avea loc primele alegeri din Româ
nia pentru PE.De altfel, primii europarlamentari români sunt foștii eurobservatori ai României la Parlamentul European, cu unele mici modificări operate de partidele parlamentare în lista reprezentanților trimiși

la Parlamentul European. Deoarece aceștia nu au fost aleși și au un mandat scurt - până la primele alegeri europene organizate în România - Parlamentul român a adoptat în decembrie o propunere legislativă prin care primii euro- parlamentari români pot cumula și funcția de deputat sau senator în țară.

Migrație politică
București (MF) - Institutul pentru Politici Publice (IPP) a dat publicității, joi, o analiză care arată că 27% din totalul primarilor din țară au schimbat, în 2006, partidul cu care au candidat la ultimele alegeri locale, față de 12% în perioada iunie 2004 - decembrie 2005, principalele beneficiare fiind PNL și PD. Institutul remarcă în primul rând faptul că mai ales inițiatorii acestui proiect de lege, Partidul Național Liberal și în special Partidul Democrat, au profitat de avantajele migra- ției politice a aleșilor locali, aducând în partidele ’ lor, deliberat și în pofida tuturor declarațiilor publice, un număr semnificativ de primari și consilieri, mai ales în ultimele zile înaintea intrării în vigoare a prevederilor anti- migrație.
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• Permise suspendate. în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 55 amenzi la legea circulației, din care opt la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării trei permise de conducere și două certificate de înmatriculare. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 4.650 lei. (M.T.)■s. • Trimis la închisoare. Poliția Municipiului Deva a clarificat situația lui Vasile L., de 26 ani, din județul Neamț, cu reședința în municipiul Deva, fără ocupație, cu antecedente penale care are de executat doi ani și șase luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost închis în Penitenciarul Bârcea. (M.T.)

Mai mulți bani pentru copii

O venit iarna și 
geru'...
TlBERIU StROIA_______________
tlberiu.strala@h1ormmedla.ro

■ Deși mai mică, in
demnizația pentru 
creșterea copilului o 
primesc toate mamele.

INA JURCONE_________________________
ina.jurcone@n1ormmedia.ro

Deva - Indemnizația pentru creșterea copilului a scăzut începând cu 1 ianuarie 2007 de la 800 lei la 600. A crescut însă alocația pentru creșterea copilului de la 24 de lei la 200, ceea ce face ca o mamă care lucrează să ia în 2007 în loc de 824 lei, doar 800. Avantajul este însă pentru persoanele care nu au lucrat nicăieri, dar vor să facă copii. Aceste mămici vor primi 200 de lei timp de doi ani (respectiv, trei pentru copilul născut cu

Valoarea unui coș-bebe este de 150 de lei (Foto: Traian Mânu)handicap), după care alocația va reveni la 24 de lei.„Este o diferență față de înainte, mamele fără loc de muncă sunt încurajate să iabă copii. Este vorba de cele care primesc venitul minim garantat și care acum vor fi

ajutate financiar. Este un efort bugetar destul de mare, însă doar atât își permite în acest moment statul pentru stimularea natalității”, declară Octavian Băgescu, director DMSSF Hunedoara. Chiar dacă din acest an,

bebelușii născuți în unitățile spitalicești trebuie să primească de la 1 ianuarie un trusou gratuit cu hăinuțe, lenjerie și produse de îngrijire, în valoare de 150 lei, normele de aplicare a legii nu intră în vigoare decât în martie.Legea Coș-Bebe prevede că aceste hăinuțe vor fi acordate o singură dată, la externarea din maternitate a bebelușului. Cheltuielile pentru trusou vor fi suportate, potrivit actului normativ, din bugetele locale ale județelor, respectiv ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz.„Nu se știe cum vor fi dați acești bani, dar nu cred că va exista Vreo mamă care să nu primească coșul-bebe”, mai spune Octavian Băgescu.

)

Așa cum era de așteptat, prima suflare de 
iarnă venită peste România ne-a scos 
din cad nuforiaintegrării. Șine-aadu- aminte 

că suntem integrați doar pe hârtie. Practic, 
ne-am trezit din nou cu aceleași drumuri 
naționale blocate, cu aceleași autorități care 
dau depăsătoore din umeri și, bineînțeles, cu 
aceiași români care înjură de mama focului și 

se întreabă unde dracu' se duc taxele și 
impozitele. Sincer, nu reușesc să înțeleg cum 
este posibil ca, în fiecare an, să avem același 
tablou sinistru. Cu sate izolate, cu oameni 
așteptând Ambulanța care nu mai vine, cu 
elevi care intră în vacanțe prelungite și... lista 
ar putea continua la nesfârșit. Băi, frate, totul 
se întâmplă de parcă autoritățile nu știu că în 
România există și fenomenul numit... nin
soare! Și stau atunci și mă întreb care este 
rostul instituțiilor abilitate să rezolve aceste 
probleme? Pentru ce primesc oamenii ăștia 
salarii? » '•Sigur, u foarte simplu din partea lor să ' 

dea vina pe iarna care nu-i ca vara. Sau 
oei ecare na-i un -ecotauipaed aCe inc 

dații. Realitatea este însă că, pur și simplu, nu 
le pasă. Mănâncă nesimțire pe pâine și ne 
su-vusc nouă tot rahatul rezultat, ambalat fru
mos în steagul Uniunii Europene. Pentru că, 
ce să-i faci, fiecare popor are conducătorii și 
iarna pe care o merită!

uMațn mc pfftm cm c»
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chinac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Loditlou, din Hunedoara
- C^lbinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cofee Savoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simena

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare tăptămană, zbrU nostru |adtuază o întretiare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
R^^i^ntatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Trimite SMS conținând cuvântul
DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate

CMH! Vot prin
SMS 

fotrebarea săptămânu: Doriți să 
mai emigrați după integrarea în 
Uniunea Europeană?

și scurte comentarii, îns^’țite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri- 
mte până în data de 5 bnuarie 2007, ora 24.

Agresorul este liber
Hunedoara (I.J., C.B.) - La mai puțin de 48 de ore de când a agresat-o pe Anamaria Mate, tânărul se află deja în stare de libertate și gata să mai facă victime. Asta este părerea fetei care încă nu-și revine psihic după șocul suferit. „Mi-e frică să mai ies pe stradă de acum încolo. Nu pot să cred că i-au dat drumul. Ei spun că nu am făcut plângere și prin declarație nu pot să-i facă nimic. Astăzi m- am simțit mai bine și am reușit să fac plângerea. Sper să plătească, pentru că nu vreau să mai sufere nimeni”, spune Anamaria.„Poliția a identificat agresorul - căruia i s-a întocmit dosar penal. Este deocamdată încadrat la Legea 61/1991. Pentru o altă încadrare juridică tânăra trebuie să facă plângere, după care, în func

ție de numărul de zile de spitalizare,! se va schimba încadrarea juridică”, declară inspector principal Magda Popa, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

Anamaria Mate

Drumuri deblocate
Lupeni (M.S.) - Drumurile spre stațiunile montane Straja și Râușor au fost deblocate, iar situația a revenit la normal.în stațiunea Straja, din Masivul Vâlcan, se poate urca cu mașini care au tracțiune integrală și sunt dotate cu lanțuri antiderapante, a declarat șeful Sal- vamont Lupeni, George Resiga. Accesul în stațiune este posibil și cu tele- scaunul, situație în care turiștii vor trebui să-și parcheze mașinile în zona de plecare sau în orașul Lupeni.„în stațiune mai sunt 1012 mașini care nu vor putea coborî spre oraș pentru că nu sunt echipate corespunzător. Stratul de zăpadă

măsoară peste un metru și ne așteptăm ca stațiunea să fie ocupată integral de turiști, la sfârșitul săptămânii”, a afirmat Emil Părău, unul dintre cabanierii din zonă.Situația a revenit la normal și în stațiunea montană Râușor, din Masivul Retezat, fiind restabilită și alimentarea cu energie electrică. „Drumul de acces a fost degajat de crengi și copaci în urma unei acțiuni concertate a salvamontiș- tilor, jandarmilor montani și a angajaților Hidroelectrica SA”, a menționat șeful Serviciului Public Salva- mont Hunedoara, Florin Tomuș. în zona Râușor stratul de zăpadă depășește, în medie, o jumătate de metru.
pMN9|Mi Tâ CiMTEAXÂ: Crede#, că, mesajele antifamat de pe pachetele de țigări auefect?

epinde de caracterul fiecărei persoane în parte. Sunt care renunță la fumat din cauza asta, dar majoritatea le ignoră.
Doina Bogdan, 
Deva

Au, sigur că da. Eu nu' sunt fumător și nu îi ignor pe cei care fumează, dar sunt de părere că mesajele sunt benefice.
Ioan Todoroni,
Deva

Nu, cred că nu. Dacă ar avea vreun efect nu s-ar mai vinde țigările. Mesajele sunt scrise acolo mai mult din obligație.
Petru Vascan, 
Deva

Dacă au ambiție fumătorii se pot lăsa, nu contează reclama sau mesajele de pe pachetele de țigări. Fiecare alege ce vrea.
Emilia Lukacs, 
Deva

Eu fumez un pachet la trei zile, iar de sărbărorichiarmai mult. Datorită mesajelor de pe pachete, cel puțin eu am început să fumez mai puțin. 
Emilian Duck,
Deva

Anul s-a terminat, iar abonații au câștigat!
■ Anul 2006 a sunat 
câștigător pentru 
abonații cotidianului 
"Cuvântul Liber".

Deva (M.Ș.) - Dacă v-ați întrebat cât de bun a fost anul care tocmai a trecut, trebuie să aflați că abonații ziarului Cuvântul Liber au avut multe șanse de câștig, participând la concursurile desfășurate, în paginile ziarului, special pentru ei.N-am neglijat nici acele persoane care au vrut să se alăture familiei Cuvântul Liber, devenind cititori de probă, pentru aceștia organizând alt gen de concursuri.Câștigătorii concursului de abonamente „Crăciun în fie-

Crihan Diana Farcaș Florin Ginerele d-nei Gostae Mircea Traiancare casă!” au realizat, cu siguranță, un plus în bugetul personal din 2006.Dna Crihan Diana (Deva) se bucură de un colțar, dl Farcaș Florin (Deva) s-a înfruptat din pulpa de porc,
dna Gostae Margareta (Deva) și-a îndulcit familia cu un tort, iar dl Mircea Traian (Deva) ne-a luat cei 50 roni puși în joc.Deci un an 2006 bogat pentru unii dintre noi!

Să nu uităm de concursurile pe care Cuvântul Liber le va organiza pentru dumneavoastră și în 2007 și de premiile aferente!Urmăriți Cuvântul Liber! Aveți numai de câștigat!

mailto:tiberiu.stroia@hformmedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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REMEMB^ER

1896 - Fizidanul german Wilhelm Roentgen descoperă 
razele X.__________________________________________
1931 - S-a născut, actorul R^lb^irt Duvall.

1932 - S-a născut Umberto Eco (foto), 
filosof și scriitor italian («Numele' 
trandafirului»), ■______________
1938 - S-a născut Juan Carlos f , regele 
SpahleL ._______________________
1950 - S-a născut loan Petru Culianu, 
istoric al religiilor și scriitor («Eros și

mag|e în Renaștere») (m. 199Q.__________ .. .________
1969 - S-a născut muzi0anul american Mar^Kn Manșon 
(Brian Warner).
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Prognoza pentru astăziNinsoare pe fondul unei vremi în răcire ușoară. Temperatura minimă va fi de -5°C, iar cea maximă de -10C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer temporar noros cu ninsori slabe. Temperatura minimă va fi de -40C, iar cea maximă de 30C.
Duminică. Cerul va fi temporar noros.Teperatura minimă va fi de -2°C, iar cea maximă de 3°C.

-5°minim \ -1°
maxim

Calendar ortodox_________________________________
Sf. Mc. Teopempt și Teona; Cuv. SinditicNa. (Ajunul 
Botezului Domnului - Post)
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Berbec

Aveți nevoie de mobilizare serioasă. La dumneavoastră nu 
e de glumă. Trebuie reactualizată relația cu angajații, cola
boratorii," sponsorii, furnizorii.

Tauryr!

Aveți de recuperat o pnmă de anul tecul; un cadou răfâcit 
prin " cine știe ce birou și de frunzărit acte, corespondență. 
Fiți mai relaxat și veți rezolva totul.

Gemeni

Primiți bani. Salariul, primul pe anul ăsta, sau ultimul pe 
anul trecut. • Că o să cheltuiți o mare parte din acești bani,
asta e altă poveste, dv hotărâți.

Rac

Un preaplin. Să fie sufletesc să fle un câștig sai<^!'iul cumu
lat de luna trecută plus încă niște sume cine știe de pe 
unde? Luna plină o să fie generoasă cu dv.

Leu

Vă și apucați de treabă. Ați lăs^t ceva neterminat și vă con
centrați pe ce-ați avut de " făcut, îi mobilizați și pe cei din 
subordine sau pe colegi.

Fecioară

Trebuie făcut întâi un pic de ordine, fie că sunteți acasă, 
fie la slujbă. Apoi vă pregătiți întreg arsenalul, vă apucați 
de munca propriu-zisă. Fiți prudent!

Balanță

V-a rămas cineva dator. Șeful conducerea trustul, a fasti- 
tuției la care sunteți angajați. Să vedem în ce constă sur
priza, pentru că trebuie să fie ceva.

Scorpion
XJUfaL O reuniune cu colegi de breastâ, dacă e z1 de lucru. Dacă 
»^ sunteți în concediu, o să fiți înconjurați de lume multă și 

o să vă distrați. "Relaxați-văl

a

-j

Calendar greco-catolic____________________________
Ajunul Botezului Domnului. Ss Teopempt și Teona, m (+ 
sec. III). S Sncfitica. c (+ sec. IV). Orete îm^ărâte^. Ut S
Vasile cu Vecernie, Ap 1Cor 9,19-27, Ev Lc 3,1-18. Post 
și Ajun

Calendar romano-catolic 
Sf. Telesfor, pp. m.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: S -t -I - S - CALAUZ1- 
TA - LENT - TIV - MUNCITE - A - 
TE - LR - OR - OASE - OPT - 
RISIPI - B - CE - EU - TUR - U - 
ZC - MIMA - MAG - PACAT - 
LACUI - RE - TIRAN - AC - G - 
STIMA - ATAȘ

Săgetător»La dv semnal de bani există. Și scoateți numai dacă ați 
rămas pe zero, altminteri n-o să vă atingeți de ei. Faceți^ 
cumpărături cu ce mai găsiți prin buzunare. q

Capricorn

fatrevederi cu oamem importanți de afaceri. toate că vă 
puneți de acord în privința contractelor pe anul în curs.

i \ < 1 Veți fi invitatul principal la o petrecere.

t^TRERUHERI APĂ, _ QAZ, CURENT

Gaz meta________________________ _____________
Nu există întreruperi programate fa furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică ._________________ .______ _
Nu sunt fatreruperi programate în furnizarea energh etec- 
trice.

Apă curentă.................. ..... .......................... ..............
Astăzi, între orele 8 și 15, se va opri furnizarea apei pota
bile pe strada Horea, din Deva.

Btepecerat apă rece 227087 
Dh; peeerat apă caldă 2t7808 
Dispecerat Electrica 929 
Dispecerat gaz_______22709;1
faformafli CFR 2t2725 
Urgențe_________________ 112 i
Pompieri_______________ p*8|_
Jandarmerie 956
Poliție , 96S~~
O.J.P.C. HO__________214971
Deranjamente lift 
Direcția Sanitar-Veter. 221145

ZILEI
•w V-’m o 1

Friptură de vită la tavă
Ingrediente: 500 g carne macră de vițel, 5 linguri de vin alb sec, un cub de unt, o linguriță muștar, sare, piper, cimbru, condimente pentru friptură, 2 căței de usturoi.
Mod de preparare: Se taie carnea în felii de 1 cm grosime și se bate bine cu ciocanul de șnițele. Se unge cu toate ingredientele, mai puțin usturoiul care se taie felii. Se acoperă cu apă, în care s-a pus vinul și se dă la cuptor la foc mediu. Se verifică din jumătate în jumătate de oră dacă are apă suficientă să fiarbă. Cât de repede este gata depinde de frăgezimea cărnii. Se poate servi cu hrean ras.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

• • • *W#4te*  'iif'loir’r?

7:0° Jurnalul TVR. Spot ' 7^ Știrile ProTv. 6:00 In gura presei cu
Meteo Ce se tatămpte Mircea Badea

8:00 Desene animate. doctore? Kane și AM fa
Spioanete 9:W Omul care aduce 0dramă, SUA 1985).

830 Cel mai putemk cartea Cu: Peter Staruss, Sam
a(comedie, SUA 1975). 9:15 Târârsi ndntișit Neill, Ron Silver, David

Cu: Kurt Russe^ Joe 0(film serial redare) Dukes, Alberta Wat-

Flynn, Eve Arden. R.: In dfarfoufie: ș son Veronka Hammel
Vincent McEveety Laurake Bc11, 9:00 |n gura presa (r)

10:10 Dacă faip' să revede# Eric Braeden, Mkfahe 10:0^ Concurs interactiv
W:30 Gala Premiilor SLafford, Tonya Lee 11:0) Vivere (s)

Dănutz SRL Williams, Chantal 12:00 Vocea inimii (s)
12:15 Concert Holograf (r) Abbe^ VMca A. Fox 13:00 Observator cu Smona
I3:30 Desene animate. Gub 10:15 Te vezi' te Știrfie Pro Gherghe

Disney (SUA) Tv(r) . 1145 Robm Hood: Bărba#
14:00 Jun^lul TVR L!^ FamHia Buncfy (r) H 1h Izmene (film, r)
15:00 Delidile bucătăriei 1 12:15 la Bloc (r) , W:00 Observ^tor

(doc. Anglia) 13:00 Știrile ProTv 16:45 9595, te Invață ce să
1530 Vacan]e de ws - 13>45 Aventuri în parcd de fad

Madeira (doc^ Austr^ dis:rac#| (fi^ r) 18:00 Vocea mimii (serial,
2006) 16:00 Tânăr și neHnișft (s). dramă, România,

16:00 Kronika. Emisiune 1h BCu: Eric Braeden, I^OO6). Cu: loan |saiu,
hmba magNară Joshua Morrow, Lau- Toma Dănilă, Olga

17:00 Jurnalul TVR reen Be^ Doug DavM- Delia Mateescu,
17:15 Africanul son, Peter Bergman Cezara Dafinescu,

H(comedie/aventuri, 17:00 Știrite hoTv. Wemea Alexandru Repan, Ion
Franța, 1983). Cu: 17:45 Meseriașii (r) Dichiseanu
Catherine Deneuve, 18:15 Familia Buncty (s) 19:00 Observator cu
P^iiippe Noiret 1835 Știrite sportive Alessandra Stoicescu și

19^ JumaM TVR. Spoit 19:00 Știrile ProTv. Sport Lucian Mândruță.
Meteo Vremea Spot. Meteo

20J5 Stele tie... 5 stele 2030 Cu iubirea la psihiatiu 2^(30 Geniali: Gheorghe
21:50 Lort: Naufragiații (s). H (film artistic comed|e, Hagi (divertisment)

0Cu: Naveen 2005). re30 Drumul spre teii
Emilie de Ravin, în dstritiutie: O (acțiune, SUA, 2003).
Matthew Fox, Jorge Meryl Streep, Cu: John Savage, Sean

Garcia. R.: Jeffrey Uma Thurman, Young, Michaei P.
Lieber, J.J.Abrams, Bryan Greenberg. Bondies.
Damon Undeh^ Regia: Când Carter a acc^ț^itat

22:45 Jurnalul TVR. Sport Ben Younger un onorariu suspect de
Meteo 2230 Domino gras pentru a duce o

23:10 Eu sunt Davidl f3 (film artistic, thriller, mașină de lux la Los
H(film artistic, dramă, Rrarna/S^JA 2005). Angeles, a crezut că-i

SUA 2003). în distribuție: o slujbă ca oricare
în (fistribufie: Keira Knightley, alta. Insă, când
Ben Tibber, Joan Mickey Rourke, descopere care este cu
Plowright, James Edgar Ramirez, adevărat
Caviezel, Hristo Lucy Liu. „încărcătura", se
Shopov. R.: Paul Feig Rergia: declanșează haosul.

05D Africanul (fi^ r) Tony S^c^ltt R^irțele răului se
235 Jurnalul TVR (r) 1:15 Cu teNrea te psiNatiu dezlănțuiesc și eroul

Spor. Meteo Q (fi|m, r) în (fctrfouțte: nostru nu numai că
335 Stete (Je... 5 stele (r) Meryl Streep, trebuie să lupte să-și
5:00 Delraile bucătăr^ (r) Uma Thurman, salveze viața ci și
525 Sport 2006 (r). Episo- Bryan Greenberg . întreaga omenire.

dul 4: Calendaristic 3:00 Domino (film, r) 230 Concurs interactiv
620 Dacă doriți să 5:00 Știrile ProTv 330 Observator (r)

revede#... (r) &00 Ramfa Bundr (r) 4:15 9595 (r)

Vărsător

O să vă refaceți, nu sunteți în cea mai bună formă, dar 
nici din cale-afară de epuizați. Dacă e prima zi de serviciu, 
începeți cu ceva mai ușor, nu vă complicați!

Pești 4
facă o dovadă de dragoste? Primty ceva fa dar sau ari - 
tudinea ființei iubite e de așa natură încât vă crește inima 
de bucurie. Apreciați tot ce vi se oferă.

11:40 Lege și ordine (r) 12:30 
Câțiva pași spre un manage
ment mai bun (doc., r) 13:00 
Motomagia (r) 14:00 ABC.. 
de ce? 14:30 Poveste fără 
sfârșit (s) 15:Q0 împreună m 
Europa! Magazin mteretnk 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
HoHywood reporter (s) 
17:°0 Dmotopa (s) 18:00 Lec

ția de management. Vacanța 
perfectă (doc.) 18:35 l_ege și 
ordme (s) W25 Ray Mears - 
Lecții de supraviețuire (doc.) 
20:00 D'ale lui Mitică 21:00 
Ora de știri 22:10 Campi
onatul de comedie 22:40 
Home made.ro. 23:10 Cool- 
mea distracției. 0 zi din viața 
unei vedete 0:10 Mica Britanie 
(s) 0:40 Ray Mears - Lecții de 
supraviețuire (doc., r) 1:10 Ba- 
bilon în Brooklyn (comedie)

5:00 Rebele (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s, Brazilia, 2004) 11:00 
Pariul iubirii (s, Mexic, 2004) 
12:45 Daria, iubirea mea (r) 
13:45 |ubire ca fa ffime (r) 
15:30 Suflete rănite (s) 17:30 

Poveștiri adevărate 18:30 Re- 
belde (s). Cu: Anahi, Ninel 
Conde, Dulce Maria, Alfonso 
Herrera, Christopher Ucker- 
mann, Enrique Rocha 19:30 
Dar^ rnbhea mea (r) 20:30 
|ubire ca m filme (r) 22:30 O 

lume a fiarelor (s, Mexic, 2006) 
030 Poveștiri adevărate (r) 
1:30 Iubire ca în filme (r) 3:15 

Daria, iubirea mea (r)

845 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Râzvan și Dani 11:00 
Ce bine e acasă! (s, SUA, 
2003) 12:00 Look who is win- 
ning 13:00 Țara Iu' Papură Vo

uă (div.) 13:20 Look who is 
winning 14:30 Film artistic 
16:20 Bărlaatul din v|s fa 
Venezuefa MO5). Cu: Dankte 
Alvarado R.: Arqulmedes 
Rivero 17:20 NaponaU de 
bere 18:30 Știri Național TV< 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 2030 Film artis
tic 22:00 Fim artistic 030 Jus- 
tine (s) 130 Film artistic

8:45 [.evintza prezmtă (r) 935 
Al 7-lea cer (s, r) 10:30 
Teleshopping 11:00 Tele RON 

12:50 Play 14:00 Dragoste și 
putere (s) 14:30 Viața mea de 
basm (biografic) 16:30 Al 7- 
lea cer (s) 17:30 Dezastre în 
lumea sportului 18:00 Focus 
19:00 Cele mai uimitoare 
filme din lume 19:45 Cefalarul 
(s, România, 2006) 20:00 CSI 
- Investigații (serial) 21:00 
4400 (s) 22:00 Totul despre 
sex (s) 22:30 Focus Plus. 
Prezintă: Cristina Țopescu 
23:30 Celularul (r) 23:45 Ochi 
pentru ochi (thriller, SUA, 
1992)

06.30-07.00 Observator (r) 
16.30-16.45 Știri locale

11:35 Catwoman (aventuri, 
SUA, 2004). I3:20 Chariy 
(dramă, SUA, 2002). I5:00 
Urmașul Mă^ (acțiune, SUA 
2005). 1635 Rhnul |ui Ckflbrd 
(animație, SUA, 2004). 17:50 
Crădunul cu famffia Krank 
(comed|e, SUA 2004). A930 
Gnema, cinema, drama 2000 
Huff-Ajutoral (Ep. 26, come
die, SUA, 2005). 21:00 Război 
In fe^rt - Urma banilor (Ep. 
13, acțiune, SUA, 2005). 22:00 
Părinți și copii (dramă, SUA, 

2005). 23:25 Catwoman 
(aventuri, SUA, 2004).

11:40 Fabrica 13:20 EU, Ro
mânia 14:00 Realltatea de la 
14:00 14:50 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:15 
Retrospectivele anului 17:45 
Editorii Realltății 18:00 Reali
tatea de'la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:00 Realltatea de 
la 20:00 20:15 Reporterii 
Realltății 20:50 România fără 
frontiere 21:°° Reafitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 Tanase și Dinescu 23:15 
Reafitatea all-inclusive 24:00 
Realltatea de la 24:00

10:40 Calea misterelor (r) 
11:45 Verdict: Crimă! (r) 12:45 

Viața la Casa Albă (r) 13:45 
Taz-Mania (s) 14:15 0 familie 
ciudată (s) 14:45 Lumea Pro 
Cinema (r) 15:45 Dispăruți fără 
urmă (r) 16:45 Ca-n familie (s) 
17:15 Mitologia animată: Her- 
cule și Xena (animație/aven- 
turi, SUA, 1998) 1900 Viața la 
Casa Albă (s) 20:00 Entertain- 
ment News 20:20 Dispăruți ■ 
fără urmă (s) 21:30 PrieteniiJ 
tăi (s) 2200 Glory (acțiune/ s 

dramă, SUA 1989)

8:30 Euroblitz - Jurnal euro
pean 9:00 Euroblitz ■ Oamenii 
și politica 930 Euroblitz - Fa- 
bricatîn Germania 10:00 Film 
artistic (reluare) 12:00 Știri 
12:30 Teleshopping 13:05 
Documentar: Viață după viață 
(r) 13:35 Euromaxx 14:00 
Teleshopping 14:35 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
15:35 Euromaxx 16:00 Essen- 
tze (r) 17:00 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 17:30 Pa
sul Fortunei. Cu Urania 19:00 
Știri 19:20 Hobby Mix. Emisiu
ne de divertisment 20:00 Film 
artistic 22:00 High Life 23:00 
Lombarzi ior 8 (s, r) 24:00 Știri

... .... _ 
8:00 PetroL sudoare și plat-’ 
forme 9:00 Lecții de
supravvețuire 10:00 Automo
bile americane recondiționate 
11XX) Motociclete americane 
1200 Confruntări și fiare vechi 
13:00 Tehnologie extremă 
15:00 Lecții de supraviețuire 
cu Ray Mears 16:00 Cum se 
fabrică 17:00 Mașini pe alese 
1800 Automobile americane 
recondiționate 19:00 Motoci
clete americane 20:00 Vână
torii de mituri 21:00 Tehnolo
gi extremă 2200 încă un pas 
23:00 Dr. G, medic legist 

24:00 Constructorii de moto
ciclete

made.ro
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cate Cancerul, învins de naturiști
1 s

• Medici. Pentru acest an, medicina primară va primi fonduri cu 50% mai mari. Vor fi mai mulți bani pentru persoanele înscrise pe listă, dar și pentru serviciile efectuate, valoarea punctului per capita urmând să se majoreze cu 40%, în timp ce valoarea punctului per serviciu cu 6,5%. (IJ.)• Circumcizie. Bărbații adulți pot evita infectarea cu virusul HIV dacă apelează la circumcizie. Legătura dintre circumcizie și protejarea împotriva HIV a fost stabilită în urmă cu aproape 25 de ani. Primul studiu amplu, care a cuprins nu mai puțin de 3.000 de bărbați din Africa de Sud, a fost realizat în urmă cu un an. (I.J.)
Lista te trimite din nou la 
medicul de familie

București (M.F.) ■ Eliberarea medicamentelor indiferent de data prescrierii se face după lista valabilă din 2Q07, chiar dacă rețeta a fost prescrisă în decembrie 2006. Persoanele care au rețetă prescrisă în 2006, cu medicamente care nu se regăsesc în noua listă valabilă de la 1 ianuarie 2007, vor merge la medicul de familie pentru o nouă prescriere valabilă de la 1 ianuarie 2007. De asemenea, decontarea medicamentelor eliberate în farmacii cu circuit deschis se va face la prețurile de referință aferente acestora, care au intrat în vigoare tot de la 1 ianuarie 2007. Tot în luna ianuarie se vor elibera și deconta rețetele prescrise și în luna decembrie 2006, cu termen de valabilitate de 30 de zile, numai dacă medicamentele prescrise se regăsesc în listele valabile începând din acest an. începând cu 1 ianuarie 2007, medicamentele pentru grupa de boli G24 - Stări post-transplant, se eliberează numai prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor acreditate pentru realizarea de transplant.

■ Un bărbat din Deva 
spune că a învins can
cerul ținând un regim 
naturist strict.

Ina Jurcone____________________
lna.jucconc0lnformmcdla.ro

Deva - Diagnosticat cu neoplasm de intestin subțire în urmă cu un an și jumătate, lui G.Gh. din Deva i s-a mai dat ca speranță de viață doar jumătate de an. Bărbatul consideră că multe persoane și- ar putea salva viața dacă ar fi mai bine informate sau ar citi mai mult. „Când am fost diagnosticat, parcă s-a prăbușit lumea pe mine. Nu vorbeam în casă decât despre înmormântare, cât costă, cum se descurcă familia fără mine. Eram prăbușit psihic și am slăbit 20 kg. Aveam 77 de ani atunci și m-am gândit că organismul nu mai are putere să lupte. O vecină însă mi-a pus în brațe o carte în care se spunea că nu există nici o boală ce nu poate fi tratată. Trebuia să renunț definitiv la carne pentru că acolo scria că animalele sunt hrănite cu concentrate ce conțin hormoni de creștere care, dacă ajung la celulele canceroase

Sute de paclențl se internează anual la secția de oncologie (Foto: cl)le fac să se înmulțească rapid”, spune G.Gh.
Cărțile dau soluțiiBărbatul a început să citească tot ce îi cădea în mână, mai ales cărți de specialitate medicală. Cartea de căpătâi, care i-a schimbat radical viața, este una scrisă de un medic numit Gerson care a elaborat o terapie pe bază de enzime vegetale.„La el mergeau doar
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5 grame rostopascâ
200 g miere de salcâm
d apă- • ' ■ ...h

Se fierbe ros^i^|^<^s^c^aîntr-un litru de apă până scade cantitatea de Mchid
la jumătate. Se adaugă mferea. Se bea o lingură/oră.

pacienții cărora medicii le mai dădeau câteva luni de viață, după ce epuizaseră orice formă de tratament. După tratamentul propus de medic, jumătate își reveneau spectaculos. Este vorba de terapia prin clismă cu cafea. Pentru cazurile grave este nevoie de o clismă la 3-4 ore. Este recomandată și clismă cu mărul lupului. Din momentul în care ești diagnosticat este obligatoriu să se renunțe la fumat, la mân-
CmI da aiănd lupalal

2 g plantă mărul lupului
1 I apă
Se fierb până scade lichidul la 
jumătate și se beau 80 ml/8 ori zi.

căruri prăjite, carne de orice fel, afumături, sare, grăsimi și la pâinea albă. Bolii îi place inactivitatea și face ravagii. Acriturile nu sunt bune, ci doar consum de fructe, legume roșii și verzi, crude sau fierte. De asemenea, mierea este un aliment foarte bine tolerat de boală. Singura carne permisă pentru consum este cea de hering. Sunt foarte recomandate curele permanente cu ceai”, mai spune G.Gh.
e—i in tătiniMi

100 g tâtăneasâ
800 g miere salcâm
20 g propolls
Se lasă toate la macerat și se iau 
trei lingurițe pe zi.

CD» VALUTAR BNR
3,3834lei

1 dolar american
51,8113lei1 gram aar

1 euro
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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.

ÎNCEPĂTORI

4 2 1
3 5 7 4

1 7 6
7 6 8

8
5

4
9

6
1

8 2 6
9 6 8 5

7 3 2
Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

1 8:5 4 6 3 7 9 2
3 9 4 7 2 1 5 8 6
6 2 7 9 8 5 1 4 3
7 5 9 3 1 4 2 6 8
2 4 6 5 9 8 3 7 1
8 1 3 6 7 2 9 5 4
4 7 8 2 3 9 6 15
5 6 2 1 4 7 8 3 9
9 3 1 8 5 6 4 2 7

Declarațiile și plățile la fisc
■ Termenele de 
raportare și plată ale 
obligațiilor fiscale au 
suferit unele modificări.
Clara Păs___________________________
clara.pas0lnformmedla.ro

Deva - Impozitul pe venit va fi calculat, reținut și virat de contribuabilii persoane juridice sau fizice, care au obligația reținerii la sursă a impozitului pe venit, până la data de 25 a lunii următoare celei în care se plătesc, după modelul utilizat și în anii precedenți.Data de 25 a lunii următoare se aplică și plătitorilor de venituri asimilate salariilor și plătitorii de ven-
Notarîl publiciDeva - în cazul veniturilor din transferul proprietăților imobiliare, plata impozitului se va face de către notar până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat tranzacția, iar declarația se va depune tot de către notari, dar semestrial.

ituri din drepturi de proprietate intelectuală, vânzarea bunurilor în regim de consignație, activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, activități desfășurate în baza contractelor sau convențiilor civile, activitate de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară. Excepție fac micro- întreprinderile și persoanele fizice care desfășoară activități independente, pentru care calculul se va face trimestrial, iar viramentul are ca dată limită 25 a lunii următoare trimestrului.
Fișe fiscalePlătitorii de venituri din salarii vor depune fișele fiscale la unitatea fiscală aferentă până la data de 28 februarie, în același termen fiind obligați să transmită o copie și salariatului. Până la sfârșitul lunii februarie vor depune declarație privind impozitul reținut pe venituri cu reținere la sursă plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, valorificarea de bunuri în regim de consignație, contract de agent, comision sau mandat comercial și activități desfășurate în baza contracte- lor/convențiilor civile. Con-

Contabilii trebuie să respecte noile reglementări ANAF (R^ito : cl)tribuabilii care au realizat în anul 2006 venituri din activități independente, cum ar fi activități comerciale, profesii libere, venituri din proprietate intelectuală, din transferul titlurilor de valoare, sau activități agricole determinate în sistem real, vor depune declarațiile privind veniturile realizate până la 15 mai.
Plata datoriilor„Având în vedere că de la 1 ianuarie 2007 s-a modificat

ordinea de stingere a datoriilor contribuabililor, principiul fiind acela al vechimii creanței fiscale principale, informăm că pe formularele de declarații privind impozitele, taxele și contribuțiile la bugetul consolidat al statului, precum și pe documentele de încasare a veniturilor la acesta nu se mai completează numărul de evidență a plății”, declară Lucian Heiuș, directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara.
Bacalaureatul pe Internet
■ Subiectele pentru 
examenele elevilor vor 
fi postate pe site-ul 
Ministerului.Deva (C.P.) - Subiectele pentru toate probele scrise la examenele naționale din acest an vor fi publicate pe site-ul

Ministerului Educației și Cercetării (MEdC), până la data de 15 ianuarie 2007. „La bacalaureat am promis că în data de 15 ianuarie vom publica toate subiectele, iar a doua zi vom începe procedurile pentru a edita broșuri cu aceste subiecte, ca să le distribuim gratuit în toate

liceele, în funcție de nevoi”, declară ministrul Educației, Mihail Hărdău. în ceea ce privește procedura de admitere în liceu, aceasta nu se va schimba in acest an. O schimbare se va produce, însă, pentru elevii de clasa a VII-a, care in acest an vor da teze cu subiect unic. Subiectele sunt pe Internet

lna.jucconc0lnformmcdla.ro
clara.pas0lnformmedla.ro
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Numele___

Prenumele _ 

Adresa: Str.

Localitatea_______________________________________________________________

Telefon__________________________________________________________________

DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, GRATUIT, timp de o lună, 
la adresa de mai sus, cotidianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi prelungesc abonamentul la 
Cuvântul liber

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER?1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ.7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

<f

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST 
ABONAȚI LA "CUVÂNTUL LIBER '' SI NICI CITITORI DE PROBA . TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL DE 
OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI

Depune talonul in cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-! la OP - Deva sau pe acL-vs? SC Infoi-rn Media SRL. Deva 
Magdalena Șerban.

Preț abonament: • 1 lună=8.9 lei
• : luni-23.9 lei • 6 luni= 48.9 le:
• _ ?. mi-89.9 lei

~ -T.bri*.  nr. 37 A Pentru irr ■ • •«ra:: ;a .CJ" mt. 88OS. persoană de contact
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I • Fără sponsorizări. Deși oficialii clubului # Jiul Petroșani speră ca și în acest an să be- ' neficieze de sponsorizări, primarul municipiului, Carol Schreter, a anunțat deja că sunt slabe speranțe pentru așa ceva. „Primăria are fonduri insuficiente, așa că pot să-și ia gîndul" - a declarat Schreter. (V.N.)
• Memorii. Marin Tudorache, antrenorul echipei Jiul Petroșani, a declarat că nu crede că unii dintre jucători vor depune memorii, deși au amenințat cu acest lucru. „Au toți banii în cont și sunt convins că și-au primit drepturile", a spus tehnicianul (V.N.)

Suporterii Jiului cred încă 
în evitarea retrogradării

Petroșani (C.M.) - Peste trei sferturi (respectiv 76 la sută) din supoirt<^rii Jiului care și-au exprimat votul pe site-ul oficial al clubului cred că echipa din Petroșani are șanse să se salveze de la retrogradare. Dintre cei 351 fani care au răspuns sondajului de opinie, 44 la sută (153 de voturi) sunt convinși că echipa antrenată de Marin Tudorache va rămâne în Liga I, iar 33 % (115voturi) consideră că echipa din Valea Jiului încă mai are sanșe mari de a evada din subsolul clasamentului. Doar 19 % (adică 64 de persoane) dintre votanți sunt pesimiști și sunt convinși că echipa finanțată de Alin Simota va juca la matineu în liga secundă din sezonul viitor. Restul fanilor (6 %) au refuzat să dea un verdict, alegând să răspundă cu mu știu” sau mu mă interesează”.

Suporterii 
Jiului

Șapte deveni la naționalăDeva (C.M.) - Antrenorul naționalei de fut- sal a României, Zoltan Jakab, a anunțat componența lotului pentru meciurile primului tur de calificare din cadrul CE de Futsal 2007 care se vor desfășura la Deva, în perioada 18-121.01. Și de această dată șapte jucători, de la campioana României, FC CIP Deva, au fost convocați la națională pentru importantele meciuri din grupa B cu Letonia, Anglia și Bulgaria. Selecționerul a apelat la serviciile interanționalilor Lupu, Molomfă- lean, Matei, Gherman, Dobre, Măgureanu și Al-Ioani, dar și l-ar fi dorit și pe portarul Ju- verdeanu, însă acesta e accidentat. Lotul echipei naționale de fotbal în sală a României se va reuni, la Deva, în data de 11.01. și va efectua un mini-cantonament înaintea startului oficial în preliminariile Campionatului European de Futsal 2007. Dacă România va câștiga grupa de la Deva va evolua, în perioada 18-25 februarie 2007, în Slovenia, în grupa G în cel de al doilea tur preliminar al CE 2007, alături de naționala țării gazdă, Bel- | giâ și Republica Moldova. *-■
Jiul în top la cartonașePetroșani (C.M.) - Jiul Petroșani ocupă locul secund la egalitate cu FC Vaslui într- un clasament al cartonașelor galbene încasate de echipele din Liga I pe parcursul turului de campionat. Pe primul loc se află echipele Poli Iași și UTA Arad, la egalitate cu câte 45 de galbene, iar Jiul și FC Vaslui ocupă poziția a Il-a, cu câte 44 de avertismente. Pe ultimele locuri în acest top al celor mai indisciplinate echipe se află Rapid, cu 33, Dinamo și Steaua, cu câte 32 de avertismente. în totâl, în meciurile din turul Ligii I s-au acordat 694 de cartonașe galbene, cele mai multe într-o etapă fiind în runda a IV- a, 55, iar cele mai puține în etapele XI și XV, câte 31. Cele mai multe avertismente acordate unei formații într-un meci le-a primit Pandurii Târgu Jiu, opt, în etapa a IV-a. Arbitrii au acordat în tur 49 de cartonașe roșii, intr-un clasament al acestora pe primele locuri aflându-se Steaua, cu șapte și FC Național cu șase.

■ Deși finanțatorul hu- 
nedorenilor negociază 
vinderea de acțiuni, 
nimic nu este sigur.
Valentin Neagu 
vateatMi.MiKU@«nfonBinedia .ro

Hunedoara - După ce, nu cu multă vreme în urmă, din cauza banilor au început divergențele dintre Consiliul local și Florin Uscatu, principalul finanțator al echipei de fotbal Corvinul 2005 Hunedoara, din Liga a H-a, iată că cel din urmă negociază cu o firmă interesată să preia acțiuni de la grupare. în cazul în care aceste tratative vor eșua, este posibil ca echipa să fie mutată la Simeria. De remarcat faptul că Uscatu deține 70 la sută din acțiunile societății, 20 de procente revenind Consiliului local, iar 10 altor investitori. Investitorul așteaptă, sâmbătă, un răspuns de la firma cu care se discută. în cazul în care acesta va fi favorabil, firma se
ObiectiveDeva (V.N.) - Președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, Mircea Sîrbu, ne-a declarat recent că, în conformitate cu cerințele Federației Române de specialitate, în această primă perioadă a anului seva insista pe definitivarea lucrărilor de conectare a AJF la sistemul de gestiune de baze de date în domeniul fotbalului (intranet). De asemenea, eforturile se »pț.direcționa și , pe - monitorizarea de către asociație a unor cadre tinere și calificate în vederea reîmprospătării unor comisii lucrative, acolo unde se impune.

Belu, ca peștele-n apă la ANS
■ Fostul antrenor a fost 
numit oficial la ANS și 
susține că se simte per
fect în această funcție.București (C.M.) - „Cunosc această zonă a sportului foarte bine și nu voi avea nici o problemă de adaptare. Am experiență ca antrenor plătit de ANS, cunosc nevoile din sistem, iar acum mă aflu în poziția de a conduce ANS. Nu va fi ușor, dar sper să îmbunătățim performanțele sportului românesc”, a spus, ieri, Octavian Belu, când a apărut prima dată oficial ca
Ultimul amical 
înainte de returDeva (C.M.) - Echipa Cetate Deva va susține, sâmbătă, duminică sau luni, ultimul meci amical de verificare înaintea începerii returului Ligii Naționale de handbal feminin. „Vom juca cel mai probabil cu Mureșul Tg. Mureș (ultima clasată n.r.) pentru că avem nevoie de încredere și de un moral bun înaintea meciului din prima etapă pe care-1 vom susține în deplasare cu Oțelul Galați”, afirma Marian Muntean, finanțatorul echipei devene. Obiectivul echipei Cetate Deva pentru partida de la Galați va fi obținerea unui rezultat cât mai bun, întrucât deven- cele își doresc un loc în cupele europene.

Jucătorii hunedoreni nu știu încă unde vor juca meciurile din retur (Foto: cl)va asocia cu finanțatorul alb- albaștrilor în susținerea echipei, iar Corvinul va rămâne la Hunedoara, urmând să joace meciurile de pe teren propriu pe stadionul Michael Klein. Există, desigur, și varianta mutării echipei în alt oraș.
„Nu mai vreau sa aud de Jiul"
■ Fotbalistul a declarat 
că decât să mai joace 
în Vale, mai bine stă 
șase luni acasă.
Valentin Neagu__________________
valentln.neagu@lnformmedia.rc

Petroșani - Adrian Ilie a declarat recent că nu se va prezenta la reunirea lotului echipei Jiul Petroșani, programată în 10 ianuarie, că sa săturat de Jiul și așteaptă un semn ' de la Poli Timișoara, grupare sare -KT împrumutat la formația antrenată de Marin Tudorache. „Gata, am renunțat chiar să mai depun memoriu, numai să nu mai aud de Jiul toată viața mea. Sunt șanse mari să revin la Timișoara”, a. spus jucătorul, 
președinte al ANS.Prioritățile lui Octavian Belu se referă la pregătirea participării României la JO Beijing 2008, la evitarea unei crize a sportului românesc pentru Olimpiada din 2012 și la asigurarea unei vieți mai bune foștilor sportiyi, antrenori și conducători din domeniu.„Ne așteaptă Jocurile Olimpice de la Beijing 2008 și cele din 2012 pentru care trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru a obține performanțe", a spus Belu.Noul președinte al ANS a declarat că va avea în atenție

OM NI AS IC 1
Vienna Insurance Group

încheie o asigurare RCA ................ .....
în perioada
decembrie 2006 - ianuarie 2007 
și vei primi în plus

■ O asigurare a locuinței pentru întreg anul 2007

■ O hartă a României și a Europei

■ Organizarea tractării la un preț avantajos 
a autovehiculului asiguratu lui

Aceasta va fi luată în calcul însă doar dacă negocierile vor eșua, iar opțiunea Simeria este cea mai plauzibilă în acest caz, deoarece stadionul CFR din localitate este omologat pentru partidele din Liga a II- a. Primarul municipiului Hu

Petroșani este valabil până în vara acestui an. Ex-timișorea- nul a precizat că dacă nu va juca la Poli, atunci preferă să stea acasă șase luni. „Decât să vin la Jitil să mă antrenez pe degeaba și să aduc bani de acasă, mai bine stau pe tușă.
federațiile prioritare pentru sportul românesc, cele care au speranțe pentru medalii olimpice. „Federațiile de gimnastică, canotaj, kaiac-canoe, atletism, baschet, handbal și polo sunt, în mod sigur, prioritare. Alte federații cum ar fi cele de lupte, box și haltere au rezultate mai slabe, însă - vor fi și ele în atenție. Am încredere că Federația- de Gimnastică va putea obține rezultate bune la JO de la Beijing”, a spus Belu. Octavian Belu a menționat că este necesară o conlucrare eficace cu COSR și MEC pentru a asigura dezvoltarea sportului

Mai mulți jucători de la Jiul vor să-și găsească altă echipăal cărui contract cu Jiul Gata, m-am hotărât! Nu mă voi prezenta la reunirea lotu-

nedoara, Nicolae Schiau, a spus recent că „în cazul în care Uscatu vinde acțiunile, noi nu putem face așa ceva, întrucât aU fost primite sub formă de donație. Așa că tot la Uscatu vor ajunge. Deci noi vom fi doar cei cu banii dați. Atât.” 

lui de pe 10 ianuarie”, a adăugat jucătorul, deranjat de faptul că nu i-au intrat banii în cont. în schimb, antrenorul Marin Tudorache a declarat: „Vă spun sigur că fotbaliștii au toți banii în cont”.

Octavian Belu (Foto: cude masă și pentru creșterea bazei de selecție.

«KCLMĂ
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PE SCURT
îv r;...................... .....................................j jwz. .• Revenire. Antrenorul columbian Luis Fer- nando Montoya vrea să revină în activitate, deși este paralizat la mâini și la picioare după ce a fost împușcat, în decembrie 2004, de trei persoane care au încercat să fure ■banii soției sale. (MF) :• Finanțare. Gruparea Pandurii Târgu Jiu va beneficia și în 2007 de finanțare din partea Societății Naționale a Lignitului Oltenia, care va aloca echipei gorjene trei milloane de lei, la fel ca în 2006, a declarat directorul general al SNLO, Dan Burlan. (MF)

Pe Tyson îl așteaptă pușcăria

RevenireBucurești (MF) - Mijlocașul argentinian al formației FC Barcelona, Lionel Messi, a început, de câteva zile, să se deplaseze fără ajutorul cârjelor și spune că va fi apt de joc în a doua jumătate a lunii februarie. „Acum câteva zile am început să merg fără cârje. Acum este mai ușor, ce a fost mai rău a trecut. în a doua parte a lunii viitoare voi putea să revin pe teren”, a declarat Messi, pentru presa argentiniană. Mijlocașul argentinian va reveni la antrenamentele formației antrenate de Frank Rijkaard la 1 februarie, după fractura la al cincilea metatar- sian de la piciorul stâng, suferită la 12 noiembrie 2006, într-un meci din Primera Division, Messi va efectua ultima parte a perioadei de ...recuperare sub supravegherea unui medic al formației FC Barcelona.

Luis Figo
(Foto: EPA)

Nu pleacă 
București (MF) - 
Antrenorul echipei 
Internazionale 
Milano, Roberto 
Mancini, a declarat, 
miercuri, că 
mijlocașul portughez 
Luis Figo nu se va 
mai transfera la gru
parea saudită Al Itti- 
had. Săptămâna tre
cută, site-ul oficial al 
grupării arabe a 
anunțat că jucătorul 
în vârstă de 34 de 
ani a semnat cu Al 
Ittihad un contract 
pe un an, pentru 
suma de 4,5 mi
lioane de euro și că 
va sosi la echipă pe 
data de 5 ianuarie. 
Mancini a declarat că 
Figo este jucătorul 
echipei Internazionale 
Milano și „va rămâne 
la Inter". Mijlocașul 
portughez are con
tract cu Inter Milano 
până la finalul 
sezonului, dar este 
nemulțumit că a fost 
folosit prea puțin de 
antrenorul Mancini.

■ Pentru că a recidi
vat, boxerul american a 
fost inculpat pentru 
posesie de droguri.

București (MF) - Pugilistul Mike Tyson a fost inculpat pentru posesie de droguri și conducere în stare de ebrietate, a anunțat un procuror din Arizona, care va cere pedeapsa cu închisoarea împotriva fostului campion mondial la categoria grea, informează AFP.Tyson, in vârstă de 40 de ani, a fost arestat la sfârșitul anului trecut, la ieșirea din- tr-un club de noapte, din Scottsdale, în apropiere de Phoenix. Ancheta poliției a stabilit că el a luat un cocteil de medicamente și cannabis. Fostul pugilist este în prezent eliberat pe cauțiune.Procurorul din Maricopa, Andrew Thomas, a reținut împotriva lui Tyson două capete de acuzare pentru posesie de droguri și alte două pentru conducere sub influența alcoolului. Dacă este gă
Justine Henin are probleme

Poli pleacă în Italia
Timișoara (MF) - Formația Poli Timișoara va efectua, în perioada 31 ianuarie - 10 februarie, un stagiu de pregătire în Italia. Antrenorul echipei bănățene, Alin Artimon, a declarat că a avut de ales între Olanda și Italia pentru stagiul de pregătire dinaintea reluării campionatului. „Am ales Italia în dauna Olandei pentru diferența de temperatură. Avem nevoie de terenuri bune pentru că este perioada în care vom încerca omogenizarea echipei și vom lucra și tactic.‘îmi doresc cât mai multe meciuri de verificare”, a punctat Artimon. Tehnicianul a subliniat că încă nu se cunosc echipele în compania cărora Poli va susține meciuri amicale în Italia, aceste detalii urmând să fie puse la punct de noul director executiv Gheorghe Chivorchian.

■ Organizatorii 
turneelor din Australia 
sunt dezamăgiți de lip
sa tenismanei belgiene.

București (V.N.) - Jucă- toarea belgiană de tenis Justine Henin-Hardenne, numărul 1 mondial, nu va participa „din motive personale” la turneul de la Sydney, de săptămâna viitoare, și la Ope- nul Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, care începe la 15 ianuarie, informează AFP.Jucătoarea a explicat, pe site-ul său oficial că „din nefericire, a decis să se retragă de la turneul australian din motive familiale și personale”. „Vreau să vă mulțumesc pentru că respectați

CotidianulMarca a scris ieri că mijlocașul Emerson ar putea ajunge la AC Milan. iar în schimbul său la Real Madrid ar putea fi transferat un alt brazilian, Kaka.

Fostul internațional por
tughez Joao Pinto a fost 
pus sub acuzare pentru 
mărturie falsă și fraudă fis
cală in cadrul transferului 
său de la Benfica la Sport- 
ing. (Foto: EPA)

Un american la Ceahlăul?București (MF) - Conducerea clubului Ceahlăul a renunțat la serviciile portarului Ionuț Covrig, acesta fiind al 12-lea jucător disponibilizat din lotul formației din Piatra Neamț în această pauză corn- petițională. „Ionuț Covrig a fost exclus din lot pentru viața nesportivă dusă în afara terenului”, a precizat Viorel Măstăcăneanu, președintele Consiliului de Administrație al clubului Ceahlăul, care a adăugat că locul lui Covrig între buturile porții Ceah

Mike Tyson (dreapta) riscă șapte ani de închisoaresit vinovat, Tyson riscă până la șapte ani și jumătate de închisoare.„Cred că este nevoie de 

Numărul unu mondial are 
motive personale (Foto: epa)alegerea mea și viața mea privată”, a spus Henin-Hardenne.Organizatorii celor două turnee au explicat că nu cunosc motivele exacte ale acestei retrageri și au precizat că belgianca, în vârstă de 24 de ani, câștigătoare la Sydney și finalistă la Openul
Banii steliștilor - blocați
■ FC Steaua are blo
cați în Banca Transilva
nia mai bine de o 
jumătate milion de lei.

București (M.F.) - Mai mult de jumătate de milion de lei deținuți de FC Steaua la Ban
ca Transilvania, sucursala Militari, au fost blocați printr-o decizie a Judecătoriei Sectorului 6 București, ca urmare a unor datorii pe care clubul le avea față de SCH Grand, firmă care administrează hotelul Marriott.Magistrații au decis, în ultimele zile ale anului trecut, ca FC Steaua București să plătească SCH Grand suma de 
lăului ar putea fi luat de un portar american. în probe la Ceahlăul sunt așteptați pe 8 ianuarie un fundaș din liga a doua a campionatului Spaniei și un mijlocaș ofensiv de la Șerif Tiraspol. Disponibilizați din efectivul Ceahlăului, mijlocașii Mihai Nemțanu și Tiberiu Șerban au șansa de a susține unele probe de joc. Oficialii clubului declară că amândoi sunt așteptați în China, dar Șerban a anunțat că există și varianta unei probe în Germania. 

închisoare pentru a-1 ajuta pe acest individ să scape de dependența de cocaină, pe care chiar el a recunoscut-o
Australiei în 2006, urmează să dea publicității un comunicat vineri.„Evident că suntem foarte dezamăgiți. Justine este deținătoarea titlului și numărul 1 mondial. Cred că este bulversată”, a declarat Craig Wat- son, director al turneului de la Sydney.în lipsa lui Henin-Hardenne, franțuzoaica Amelie Mauresmo va deveni cap de serie numărul 1 la cele două turnee australiene.După Openul Australiei, Justine Henin-Hardenne a disputat în 2006 și celelalte trei finale de Grand Slam, 'impunându-se doar la Roland- Garros, înainte de a recupera, la Masters-ul din noiembrie, prima poziție în clasamentul WTA.

Numai penalitățile reprezintă 
300000 de lei (Foto: epa)261.467,71 de lei, reprezentând datoriile la chirie și întreținere pe care clubul le avea față de firma de administrare a hotelului Marriott, aceeași sumă urmând să fie plătită cu titlu de daune.

Antrenorulși președintele ' 1 clubului Miami j < Heat, Pat Rileya a anunțat că se retrage pentru o durată nedeterminată, invocând probleme medicale, a anunțat guparea din liga profesionistă nord-ameri<can| de baschet.
(Foto: EPA)

(Foto: EPA)și pentru a proteja publicul, în opinia mea, el și-a irosit a doua șansă”, a afirmat Thomas într-un comunicat.
Contract

București (MF) - Fostul , . internațional norvegian f Tore Andre Fio a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Leeds United, din liga secundă din Anglia. Fio a sosit la Leeds ca jucător liber de contract, el fiind convins să semneze cu gruparea engleză de antrenorul Dennis Wise.^ Cei doi au fost coeehi--| . pieri la Chelsea, formație ‘ la care Fio s-a transferat în 1997 și pentru care a înscris 50 de goluri, în peste 100 de partide, unde în aceeași perioadă evolua și secundul de la Leeds, Gus Poyet, dar și fostul internațional român Dan Petrescu. X

în plângerea depusă instanței, SCH Grand arăta că „deși a fost notificată de mai multe ori, atât verbal, cât și scris, să achite datoriile, debitoarea a refuzat plata datoriilor restante”.Clubul Steaua avea datorii față de SCH Grand în valoare de peste 300.000 de lei, reprezentând restanțele la chirie, întreținere și alte cheltuieli de administrare, rezultate dintr-un contract de închiriere încheiat între cele două societăți în aprilie 2003, pentru o perioadă de doi ani. Contractul a fost prelungit cu încă doi ani. Penalitățile de întârziere la suma restantă reprezentau tot 300.000 de lei.
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Vând ap, 2 camere (03)

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, 2 intrări prin 
balcon și scară, Gojdu, Al. Crinilor, 125.000 ron. 
Tel. 0723/227569. (T)
• urgent, In Bârcea Mare, gaz în bloc, fără inter
mediari, preț 35.000 ron. Tel. 0254/231750. (T)
• Deva, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• s^mi^econa^l^ balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel.

.0742/019418. (Al)
decomandate, centrală termică, termopane, 

, archet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, centrală termică termo
pane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, preț 
110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, contorizări, balconînchis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745./639022,0726/316796. (Al)
• Dacia, p baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri mari, amenajări, preț 75.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Al. Păcii, et. 1, hol și bucătărie mărite, gresie, 
faianță, arată bine, termopane, repartitoare, 
preț 110.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
•luliu Maniu, et 8/10, dec, baie cu geam, parche, 
contorizări, balcon mare din bucătărie și 
sufragerie, preț 108,000 lei, tel. 0745/367883. (A2)
• Al. Bejan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893. (A2)
• Straiului, et3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
preț 67.000 lei, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, circuit, et 2, lavabil, gresie, faianță 
parchet laminaa preț 140.000 lei, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• ungnrt, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740^290024. (A3)
• arcuit, gresie, faianțță pan^i^ert. cabină de duș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliara, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semirfac, gresie, faianță parchet,, canalizare 
separată zona Al. ■ratot preț650 mii., neg, tel 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, ețd 1, cu balcon, zonă ultra
centrală fără modificări, sau amenajări, preț 
'18.000 ron negociabil, accept credit ipotecar,

■I. 0723^251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utiiai, 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. 0730/474275,0741/535095. (A4)
• Uajlntenmdhr, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchfe; gresie, faia^^ ușă metallcă 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 
euro negociabil, tel. 07^,/25149^ 0745/302200. 
(A4)

' -stai 1 cu intrări separate, balcon, hol central, 
, rche de stejar în camere, igienizat recent 
Clfupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723,/251498,232808. (A4)
• zona, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținu preț 105000 ron negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0730/474275 0740/535095. (A4)
• etală centrală termică Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel. 0745/302200. (A4)
• et2,CT proprie, balcon închis, parchet bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169000,0742/^0^228. (A5)
• et ă contorizări, parcliet bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400,

'2‘^,/16930^,0742/005228. (A5)

• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, moderni str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• et 3, parclue balcon, geamuri termopan, ușă 
metallcă CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• et ă dec,, contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
/024/169003, 0742/005228 (A5)
• zona Dada, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 20600^,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
•pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, 
dec., s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A77
• tn blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T, preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zonaLic. Auto, decet 3, C.T., parchet laminaa 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Hap, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecoman d ă termopane etc, 
mobiiat 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, parchee preț 72.000 Ron, 
tei; 0745/7792S8 CA8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centardlt 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• semidec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet l aninat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231800; 074(^^317314. (A9)
• Brad, gresie, faiarnă parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254''610066, 0788/040.490, 
0788/15^483. (A10)

cumpăr ap.2 camere (04)

• urgnă ki Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imed^t de preferință fără amenajat se 
oferă de la 65.000 ron pînă la 130.000 ron, tel. 
0^0,2474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Gojdu, bloc cărămidă reparație capitală 
în 2005, rotate noi din lemn, balcon cu termopan 
și izolat; cămară holuri, baie, gresie import; 
pachet stejar. Tel. 0254/232216. (T)
• Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon închis, 
contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• -decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tei. 0745/609022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona Godu, etaj intermediar, balcon, 
amenajări modeme, CT, gresie, faianțță parchet, 
lavabil, geam termopan, preț 40.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, prelț 85.000 lei, tel. 
074^/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, dec., 2 băi, balcon, 
preț 500000 lei tel.040)/013971.(A2)
• semidec bucătărie, baie, ușă metallcă 
laminat, cotorizări, zona Scărișoara, preț 95./// 
lei, neg., tel. 0741/154.401,227542 sea<a (A2)
• se^lidec, etaj intermediar, Gojdu, preț 140.0^ 
lei, tel. 0741/154.401,227542 seara (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 0/./// euro, neg., tel. 0740/^^24. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
fatală parchet, garaj, boxă zona împ. Tra|an, 
preț 7/./D/ euro, neg, tel. 074D/29D/24. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, 
tel. 074^/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu. preț 
13^.0^ ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498, /045/0022//, 23280I9. (A4)

• cu gara) și boxă mare, zona împăratul Trate! 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faiarnă 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.0^ euro negociabil, tel. 0723/251498, 
/745/3/22/0,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine întreținut, preț 55.0» euro negociabil, tel. 
/70<0)404275,/74^/535095. (A4)
• dea, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53./// euro, tel. 223400, /02//387886, 
/742//05228. (A5)
• et intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223^, /724/1693/3, 
0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.1, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 14^.0^ lei, neg., tel. 
20^^, 20/024. (AA7
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metallcă etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 20^03, 
200024. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet: laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metallcă preț 
120.0OT lei, tel. 20600^, 230324. (A7)
• zona I. Cremigă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 1 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenaat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.0^ euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. ^/mODă. (A7)
• B-dul Dada, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=7Q mp, 
preț 47.0» euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împărate Trate! 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faiannă termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82./// euro, neg., 
tel. 0745/786678. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 18D./DD 
ron, neg., tel. 074^^9288. (A8)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 10D.DD0 
Ron, tel. 201.80D. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
/708//40.490, /088/158.4A3. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06

• In Deva, orice zonă indiferent: de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0700/474275. /74D/505096. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Diva, Bdd Decebal, bl. M, etaj 2 din 4, preț 
negociabil. Tel. /023/02686& (8/3.01)

• semidecomandate centrală termică parchet, 
gresie, faianță bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
4^.0^ euro. Tel. /745/609/22, /726)316796. (Al)
• urgent, zona Decebal, amenajat modern, 
geam termopan, gresie, faianță, parchet, 
modificări, CT, 2 băi, 2 balcoane, etaj interme
diar, preț 55.0» euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, amenajat modem, CT, 2 
băi, dec., balcon, preț 45-0^ euro, tel. 
074^/^13971. £A2)
• dea 2 băi, 2 balcoane, faianță gresie, CT, et. 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.5(» euro, 
tel. /741/154-401,227542 seara. (A2)
• dec., neamenajat, etaj intermediar, zona 
Carpați, preț 5^.0» euro, tel. /741/154-401, 
227542 seai^ra (A2)
• dea, bucătărie, 2 băi, faianță gresie,, CT, zona 
Banca Transilvania, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154^11,227542 seara. (A2)
• dea, grasfe, faternă parchee CT gar^ boxă
et. ițtermediar, zona împăratul fraten preț 
00.0D0 euro, neg., tel. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
8/./D/ euro, neg., tel. /04Q/29(1/24. (A3)
• dea, Hring, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca-Transilvania, preț 0/./// euro, neg., tel.

(A3)

• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 5/.//D 
euro negociabil, tel. 0045/0/22/0,
232809. (A4)
• decomandate etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebittă accept credit ipotecar, tel. 
/73(1/474205,/04//505/95. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 50.DD/ euro, neg., tel. 223400, 
/742//05228, 0724/169303. (A5)
• dea, st^OT mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46./// euro, tel. 2204//, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• termopan CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.0» euro, 
neg., tel. 22340^, /020/380896,004D/9l14688- (A5)
• zona parc, dea, etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. /045/64/025. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206W^, 20/324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperii cu 
tabllă neamenajat, prelț 50.0» euro, neg., tel. 
206/03,20/024. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metallcă preț 
2D0./DD ron, tel. /746/709288. (A8)
• zona I. Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.0» euro, tel. 0746/709288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.//D ron, tel. 
0046/00928^i (A8)
• dea, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț5/-/0/ euro negociabil, tel. 
201.80D. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 24D./D/ ron. Tel. 
/722/564004- (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 36D-000 ron, neg., tel. 
/745/786578, (A8)

Vând case, vile (13)

• casă In Geoagiu, 4 camere, dependințe, 
preț 180.00^ ron, negociabil. Informații tel. 
/726/694906,0721/089191. (1/19.12)

• casă nmuă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 
12D.0D0 euro. Tel. /022/564D04. (Al)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, totul nou, 
preț 65./// euro. Tel. /722/564DD4. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte si 
grădină st=1500 mp, apă curent, sobă teracooă 
zona Cristur, preț 18 miliarde, neg., tel. 
0740/29/D24. (A3)
• umart. 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=20// mp + 20^ mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.()00 euro, neg., tel. 
0040/29/D24- (A3)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=4// mp, zona Călugăreni, 
preț 20/./// . RON, tel. 2234OT, 0720/387896, 
/740/914688. (A5)
• casă P+l. 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.2// mp, Deva, preț 
1D0.0D0 euro, neg., tel. 22341», 072//087896, 
Ml/O^. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l 5 camere, 
scară intenoiaă garaj, C.T., curte st= 500 mp, preț 
^(X» euro, tel. 206003,200024. (A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.001 euro, tel. 206(»3,20/324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garai, grădină st=1M mp, preț 16D.(X» 
euro, neg., tel. /045/64/025. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.00D 
euro, tel. 2/6003,23/324- (A7)

ptr. Informații
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• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=4// mp, preț 220.0^ lei, tel. 206^3, 
20D324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.0(» euro, neg., tel. 074!^,^&a^;^8 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.^ euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST+58/ mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.0^ euro negociabil, tel. 231.800; 
074^^17314. (A9)
• Brad, casă 8 camere, subsol, bucătărie, terasă 
curte 1320 mp, posibil privatizare, preț atractiv, 
zonă centrală tel. /254/613-366, /788//4/.490, 
/788/158.480. (A10)

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; 
Orăstie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Dia - 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) 
Slntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

sunați la: +-43 664 254 80 50

• Brad, la târgul de vite, 2 camere, preț nego
ciabil, tel. 0254//613366, /088/04D.490, 0788/ 
158483. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
certrală canalizare, zona A, apă curernă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. /254/610366, 
/7Bi/0404<9^, 079^/158.480- (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negodabil, tel. 
0254//610.0S5 0088/D40.49(1,0788/158.480. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 25D/ mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. /254/613366, 
078^)0404!9^, 078a/158480- (A10)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină în Deva sau Smeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)
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Vând case ia țara (17)

• casa in Bretea Mureșană și teren agricol, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casa in Jimbolia, județul Timiș, grădină, garaj, 
bucătărie de vară, alte dependințe, toate in 
beton și electrificate, centrală termică pe gaz, 
preț 55.000 euro. Tel. 0788/940104. (T)
• casa In Zlaști, nr. 41. Tel. 0745/516460. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomandat», contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• Minerului, parter, dec., contorizări, preț 49,000 
lei,tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bejan, et 3, balcon, contorizări, semidec., preț 
56.000 lei, tel, 221712, 0724/305661; (A2)
• Dorobanți, et 3, balcon amenajat, preț 80.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Zamflrescu, et 3, amenajat, balcon, preț 85.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• eamlfac, zona Mărăștl, preț 65.000 RON, tel, 
0740/290024. (A3)
• dec gresie, faianță, parchet, CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/29(024. (A3)
• urgert, semldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Marăști, preț 670 mit, neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

Când viața îți este grea, durerea te apasă, 
când sufletul ți-e trist,, dușmanii nu te lasă, când 
plouă cu necaz și- totul este închis, atunci 
gândește-te și sun-o pe Micuța ParascRiva. o 
carte deschide și speranțele se arată, lumina o 
găseștL vreța îți pare altfel și tu ^ntdeșh altfel.

Numai pe baza numelui și data nașterii, vă 
poate ajutai

0748-946177.
Sunt Ion și n-am cuvinte să-i mulțumesc 

Măicuței Paraschiva, care numai prin telefon mi-a 
alungat blestemele din familie.

Sunt Camelia și Dumnezeu s-o binecuvân
teze pe Măicuța Paraschiva, care prin rugăciunile 
ei m-a vindecat de o boală fără speranță.

(73732)
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• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan,

ocupabilă imediat; preț 83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona Decebal, dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
07818/165703,0745/302200. (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 modeme, Al, Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400, 0720,7387896,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet la^iurit apometre, lavabil, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgmL zona Dacia, dec., et. bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră, bale, parchet. marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746,7779288. (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)
• det, amenajjetă (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85,000 Ron negociabil, tel, 231800; 
0740/317314. (A9)

IDEVA
Bei. I Decembrie 20 A 

( centrul vechi >

O254J212.215 
Luni-Vineri 10.00-18.00 

Sâmbăta 10.00-13.00

XM-BfVatâW

oecese (75)

Cu adâncă durere în suflet anunțăm încetarea din 
viată a celei care a fost nașa noastră

DRAGOȘ OCTAVLA
în vârstă de 67 ani, din Sălașu de Sus. Aducem și pe 
această cale un ultim omagiu și suntem alături de 
familia îndoliată.Finii familiile Itul Petre și Maria, Franti și Oana, Gigei și Zenuta.

• wmldec, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăștl, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0746/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• garwnteră 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 Il Șoimuș, situat pe șoseaua spre 
BoRolt, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0746/029058 (T)
• loc da casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, preț 
35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)

• Vațai, zona Valea Căolulul, 3 parcele a 14
• 15 ari, pentru casă de vacanță, preț nego
ciabil. Tel. 0788/078290. (12812)

• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 
euro/parcela. Tel. 0722/564004. (Al) ■

• MrartiaL In Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=3819 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, 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 Săntuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• teren C Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. investiție, constr^ie 
casă, acte la zi, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabi|, tel 0730/474275, 
0740/535095. (a4)
• teren Intrartian la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
uti|ități|e. preț 17 euro/mp, teL 223400. 
0724/169303,07-^12'0l^!^;^228 (A5)
• teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400, 0720/387896,0740/9^14688. (A5)
• 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 Intravilan 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. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
07^^914^. (A5)

I

(1/4.01)

• kLravlian, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apăi curent 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouriși depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intr^ivianIL Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonlă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad, zona B, 1 ha, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613,366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad - 03 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanță, la șosea pe malul Arieșulul, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040490. 
(A10)

Cumpăr teren (22)

• Mmlkn iau extravilan, suprafață 6000
12000 mp, zona depozitelor, Sântuhalm, 
Bârcea Mintia, Șoimuș, alte zone. Tel. 
0744/515537 sau 0744/561761. (7/3.01)

• 5 Ca teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp și teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, preț 82.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• urgent, Cală 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 faianțiă contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, teL.. 
0730/474275,0740/535096.(Â4)
• zona Mărăștl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15,000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)

• Brad, zona Blâjeni, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l) 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile cCirii (29)

• IncCiriez apartament 2 camere, nemobilat, 
centrală termică, ultracentral, preț 400 ron/lună. 
Tel. 0722/258444. CD
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, semimobilat, centrală termică, preț 160 
euro/lună Tel. 0722/564004. (T)

Comemorări (76)

Tristă este viața, îndurerate ne sunt 
sufletele, înnourate sunt zilele de când, 
în urmă cu 6 săptămâni, moartea 
neiertătoare ne-a despărțit pentru 
totdeauna de bunul și dragul nostru

prof. MIHAIDANCIU ț
dascăl și om adevărat. Cu inima arsă 
și tristețe nemărginită sora Maria și 
rudele din Bârcea Mare anunță că 
parastasul de pomenire va avea loc 
duminică 7 ianuarie, la Biserica 
ortodoxă din Bârcea Mare.

• garsonieră mobliată 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/l ună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• spațiu comercial în 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 românești (36

• vând Dada papuc cu 2 locuri, af 2003. Tel. 
0765/246805. (2/2812)

auto străine (37)

• vând Peugeot 605 Diesel, af 1992, geamuri și 
oglinzi electrice, jenți Al 15, eleron, stare perfecta, 
nr. Franța, 2300 euro. Tel. 0723/227569. (CD
• vând Trabant 601 S, aripi spate stânga, 
dreapta, etc. Tel. 0254./231129,0254/214319. (T)
• vând Volvo V41,9 TDi, af. 2001, full electric, 
ABS, SRS, 6 airbag, MP3, jenți Al 16, preț 8500 
euro, persoană fizică. Tel. 0723/227569. (T)

piese, accesorii (42)

• vând uși pentru Ford Sierra, 50 ron/bucata. 
Tel. 0723/227569. CD

Garaje (43)

• vând urgent garaj auto metalic din tablă
Zincată. Tel. 0254/229611,0740/953297. (D

Mobilier și interioare (47)

• vând dormitor (dulap 3 uși glisante, oglindă 
montată pe o ușă), pat cu saltele, fiecare cu 
lățimea de 90 cm. Tel. 0722/722112. (T)

Materiale de construcții (53'

• vând bile (grinzi), lațuri și piatră pentru 
construcție. Tel. 0254/215795. (T)
• vând pereți prefabricate pentru construcție de 
casă, garaj, cabană etc., preț 1101 ei/bucata. Tel. 
260412. (T)

Plante și animale,(57)

• vând doi tăurași de 3, respectiv 5 luni, preț 
negociabil. Tel. 0729/050315. (T)

(9/3101)

Instrumente muzicale (60)

• donez urgent pian vienez, coadă scurtă Kar
Hamburger. Tel. 0747/692330. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic. Tel. 0723/301857. CD
• cumpăr paleț din plastic. Tel. 0723/227569. (T
• vând cadă acrii nouă cu mască frontală ș 
scurgere automată incluse, preț 250 ron, nego 
ciabil. Tel. 0723/227569. CD

• vând cuptor patiserie cu injectorul nou, 
mașină întins aluatul și malaxor. Relații la 
tel. 0765/246805. (2/28.12)

• vând fereastră nouă, în 2 canate, dimensiun 
1,30/1,20 m, 3 damigene de 50 kg, storcător ș 
zdrobtor de struguri. TeL 0254/215795. (T)
• vând paviBon apicol nou înmatricutaț 
ficat 2008, capacitate 51 familii, faguri clădiți» 
magazii, preț 6000 ron. Tel. 0254/231129 
0254/214319. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut o doamnă pentru îngrijirea unei femei 
bolnave la domiciliul acesteia, permanent. 
Relații la tel. 0254/219934. CD

Prestări servicii (72)

• atartahE, transport zilnic, sigur și rapid. ■ 
persoane în Italia ■ 100 euro, Spania ■ UT 
euro, Franța Portușgafia și B^l|gia, cu m ^șj 
moderne; reduceri pentru grupuri; asigiu' i 
necesarul pentru o călătorie siguriă Tel. 
0723/329600, 0765/456805, 0743/241010. 
(4/21.11)

TOURIMPEX GROUP vă oferă: f
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, ® 

UTILAJE AGRICOLE. CENTRALE TEHWCE .
Cel mai flexibil SISTEM DIjRAȚE 

Fără CARTE DE MUNCA! DOBANDA 12,9%
1.
2
3.
4.
5.

Deva, bd. Decebal. bl. I parter tel: 230310 
Deva, bd. 1. Maniu, bl. J parter tel: 230210 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
Orăștie, str. Eroilor. bl.Cl part, tel: 244603
Brad, str. Avram luncii. bl.43 p. tel: 612822

Aprobare pe
* j loc. '

tastfmafmarKe’’

MT61. ftir

LC DHPL NET S.R.L.
Deva l Str. B.Șt. Delavrancea
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744 118773
E-mail: edinis@smart.ro

DITEL NET va oferâ produse, 
servicii și soluții profesionate complete 
m domeniul tetecomunicațiifar:
- rețete tetefontee fixe ș wireltss
■ centrate telefonice, tetefoane și faxuri
- sisteme (ie afarmă antfefracțte
- echipamente de tetecomunicațu
- consultanți! și secrctariat

(69646) 
REALIZARE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

SUPER OFERTĂ 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLARIE PVC Și ALUMINIU PROPILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN > JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE

■* * GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

Oferte locuri de muncă (74)

• Companie marketing angajează audiitor 
(agent) pentru județul Hunedoara. Cerințe: 
studii medii, mașina personală constituie 
avantaj. Tel. 0723/588945, orele 10 -15; CV la fax 
021/3106718^.(4/^3.01)
• societate comercială angajăm ingiQ. 
constructor cunosciitor de programe ID>clli!% 
contabil (contabilitate primară). CV la CP 83, OP 
1, Deva. (2/4.01)

Redacția nu-și asumă responsabilitatea 
pentru conținutul anunțurilor de mică 

și mare publicitate.

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

FABRICA DE PÂINE 
VICTORIA & MARIȘCA

ANGAJEAZĂ:

C.V.-urile se depun la sediul firmei din Deva, 
Str. Mureșului, nr. 4, sau pot fi trimise prin 
poștă, până în data de 12 ianuarie 2007.

(73619)

LEGEIVDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - ImobfraLc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A6 - Rocan 3000 SRL

A7 - Mimaso l

A8 - Morellia

A9 - Eltte

A1O - Liliacul Multicom

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10 
tel: 0359 / 405.002

BENE internațional
calalatoaM • monitoare

imprimaite • accesMr^i pc 

Ofertă spedalS: 
■0NT» U ' LCD WiOE 5CREEN UI RAIMIIIt, s as WK mnmniiiuuârt
LAPTOP MS 3400 MHZ, 512 DURAM, g 
■SRMWniMW, 899I»HmKu|g 
IÂPTOP MkuMRM.mkm

GRUP ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA
Organizează concurs, Zi data de 11.101.2007, pentru ocuparea a 2 

posturi de 
ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ..

Dosarele se depun până la data de 10.01.2007, la secretariatul, 

unității.
Relații suplimentare la 'telefoanele: 221280,221206.

(73774)

MII X
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* ■*  * *
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CURIER HOTEL .
con™*
- studii medii
- cunoștințe limbi străine, pre
ferabil limba engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare.

ospAtar
Condiții:
- experiență minimă 2 ani în domeniu
- cunoștințe limbi străine, preferabil limba 
engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare și relaționare.

GV-urile se depun la sediul Hotelului WIEN, Calea Zarandului nr. 55 sau se 
tnrnit pe fax 233331, e-mail: G^orrgianai^t^E^tt^ll^ien.ro. până la data de 
10 0120*7

Citește! 

Cuvântul 

Liber 

ți se 

potrivește!

Informația te privește!
RECLAME REOAVE

mailto:edinis@smart.ro
mailto:Georgiana@hotelwien.ro
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Infrastructura, o prioritate

PE ICORT----------------- ----------------------- --------
• Plată. Agenții economici din orașul Petri- la, care nu au încheiat un contract cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), vor plăti, de la 1 ianuarie, costul intervențiilor pentru stingerea incendiilor. (M.S.)
• Recepție. Un drum care face legătura între localitățile hunedorene Luncoiu de Jos și Vălișoara a fost reabilitat prin Programul SAPARD, valoarea investiției fiind de 2,33 milioane lei. (M.S.)
• Restaurare. Castelul „Magna Curia", ce aparține Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, a fost restaurat în baza unui Program PHARE, valoarea proiectului fiind de 1,1 milloane euro, lucrările fiind încheiate în grafic. (M.S.)

■ Consiliul Județean 
Hunedoara a emis 
obligațiuni pentru 
finanțarea proiectelor.

Deva (M.S.) - Una dintre prioritățile autorităților locale a fost dezvoltarea unor proiecte de infrastructură pentru drumuri și rețelele de alimentare cu apă sau canalizare. Consiliul Județean (CJ) Hunedoara a emis, în premieră, obligațiuni pe piața internă de capital în valoare de 60 milioane lei, majoritatea sumelor fiind destinate pentru reabilitarea drumurilor din județ. Prima tranșă de obligațiuni s-a bucurat de un succes foarte mare și a fost achiziționată de pe piață chiar în prk.a zi de emitere, procesul urmând să continue și în acest an.
MicrohidrocentralăPrimăria Geoagiu a deschis, anul trecut, în premieră națională, drumul autorită-

Lucrări la drumurile principale finanțate de la bugetul Primăriei Deva (Foto: Traian Mânu)ților locale spre asigurarea, cu surse proprii, a consumului de energie electrică. Microhidrocentrală pusă în funcțiune în oraș face posibil ca iluminatul public să fie asigurat la costuri aproape de zero. Microhidrocentrală poate aduce Primăriei Geoagiu și certificate de „energie ver

de”, foarte apreciate pe piața europeană.
ParcăriPrimăria municipiului Deva a început anul trecut un proiect de mare anvergură prin care și-a propus fluidizarea traficului auto în oraș prin lărgirea benzilor de

circulație și amenajarea de parcări paralele. Sunt vizate toate bulevardele din municipiu, proiectul fiind apreciat, ca niciodată, atât de consilierii de la putere, cât și de cei de la opoziție. Programul de investiții din infrastructura de drumuri va continua și in acest an.
Prețuri record la case

Ghelari (M.S.) - Prețurile caselor din comuna Ghelari a crescut de. zece ori în ultimii doi ani. Majoritatea celor interesați de achiziția unei case în comună sunt persoane care s-au pensionat din fostul combinat siderurgic din Hunedoara. Aceștia și- au vândut apartamentele din oraș din cauza costurilor ridicate la întreținere și la alimente. Primarul din Ghelari afirmă că fenomenul „migrației” de la oraș la sat se face simțit și în ceea ce privește ocuparea fostelor blocuri de locuințe ce au aparținut exploatării miniere din localitate, acum închisă. Dacă în urmă cu câțiva ani majoritatea apartamentelor erau goale, în prezent acestea sunt ocupate în proporție de 85 la sută, majoritatea celor care locuiesc în aceste imobile fiind persoane cu venituri mici.

Unificarea localltăților
■ Deva, Hunedoara și 
Simeria sunt parte a 
unui proiect comun pe 
linie de administrație.

Deva (M.S.) - Integrarea în Uniunea Europeană și necesitatea accesării de fonduri structurale au condus la ideea creării primei conurbații din țară printr-un proiect în care sunt incluse orașele Deva, Hunedoara și Simeria. Deocamdată nu este cert modul în care vor funcționa cele trei localități, în prezent efectuân- du-se un studiu de fezabilitate.
Mircea Moloț (Foto: CL)autoritățile au sesizat că fondurile se pot obține mai ușor pentru comunități mai mari, astfel ca numărul oamenilor care beneficiază de proiectele cu finanțări nerambursabile

nwAnniwwi

De remarcat este faptul că să fie cât mai ridicat.

Spaniolii din Orăștie
Orăștie (M.S.) - Primarul orașului spaniol Logrono, Julio Revuelta Altuna, a efectuat, în aprilie, o vizită în municipiul Orăștie, locul de unde au venit în localitatea sa o mie de emigranți români. „Am sentimentul 

că am venit aici într-o părticică din Logrono. Aici se găsesc familiile și prietenii multora dintre românii care ’ trăiesc în Logrono. Cetă-țenii români s-au integrat firesc în comunitate. Tră-iesc în diferite
Julio Revuelta (Foto: CL)cartiere, ' muncesc. Au diferite slujbe și chiar propriile afaceri”, afirma primarul orașului Logrono.

ALBINELE AU NEVOIE OE 
FLORI CA SA TOăiASCĂ Și 

FLORILE AU NEVOIE OE 
albine ca sa robească
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Nemulțumiți că erau obligați să achite integral taxa de drum, deși foloseaudrumurile publice doar de șase ori pe an,apicultorii au pichetat sediul Prefecturii Hunedoara. La sfârșitul anului 2006apicultorii au obținut o modificare a legiicare le permite să achite taxa pentru perioade bine definite. (Foto: cl)

Broadway pentru campioni
Deva (M.S.) - Prefectura județului Hunedoara a lansat, pe 17 august, proiectul „Aleea stelelor gimnasticii” în care se propune amenajarea unei alei din centrul vechi al municipiului Deva cu stele încastrate în trotuar, care vor purta însemnele marilor sportivi și antrenori din gimnastica românească. Stelele, de dimensiuni similare celor de pe Broadway, vor avea pe ele numele și contururile sportivilor sau antrenorilor. Ele vor fi realizate din marmură sau materiale compozite, iar o primă idee vizează ca muchiile și siluetele protagoniștilor să fie aurite, a explicat subprefectul județului Hunedoara, Attila Dezsi. „La o primă estimare, au fost identificate 67 de personalități ale sportului care ar putea fi menționate pe „Aleea stelelor gimnasticii”, dar specialiștii se vor pronunța asupra celor care merită să fie incluși în acest proiect”, a declarat subprefectul Dezsi, care a apreciat că proiectul ar putea fi gata în acest an.

Viața partidelor politice, agitată
■ PSD a pierdut 78 de 
aleși locali, PC a ieșit 
de la guvernare, libe
ralii pierd un senator.

Deva (M.S.) - Scena politică hunedoreană a parcurs un an 2006 destul de agitat. PSD a pierdut 78 de aleși locali care au migrat la alte partide politice, între aceștia numă- rându-se nouă primari și opt viceprimari. Social democrații au anunțat că nu vor mai deschide ușa pentru cei plecați și nu este exclus ca organizația județeană să se îndrepte împotriva lor în instanță. Un precedent a fost

creat de conservatori care 1- au dat în judecată pe primarul din Turdaș, după ce acesta a trecut de la PC la PD împreună cu opt consilieri locali, liderii PC apreciind că s-au încălcat prevederile legale privind statutul aleșilor locali.Anul care s-a încheiat a făcut ca liberalii hunedoreni să rămână fără un senator, după ce Viorel Arion a ales să se alăture grupului de inițiativă pentru formarea Partidului Liberal Democrat condus de Theodor Stolojan. Senatorul Arion a pierdut, în consecință, și funcția de președinte al organizației muni-
Senatorul Viorel Arion (Foto: cl)cipale PNL Hunedoara, aici fiind programate alegeri pentru acest an.

Colaborare
Deva (M.S.) - îmbunătățirea colaborării între firmele mici și mijlocii, precum și între operatorii de turism din județele Hunedoara și Vas (Ungaria) va deveni o prioritate pentru autoritățile locale din cele două zone. O delegație din județul Vas sa aflat în Hunedoara, cu scopul evaluării relațiilor de înfrățire dintre cele două structuri adminis- trativ-teritoriale. Ulterior relațiile s-au extins și în domeniul administrației și accesării de fonduri europene.

Perspectivele bugetare 
pentru anul în curs
■ Bugetul de stat pe 
2007 prevede majorări 
ale sumelor destinate 
infrastructurii județului.

Deva (M.S.) - Bugetul de stat pe anul 2007 prevede creșteri ale sumelor destinate dezvoltării infrastructurii

luliu Winkler (Foto: cl)

locale și îmbunătățirii calității serviciilor publice furnizate populației din județul Hunedoara. Astfel, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale județului sunt de 29,375 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 20 la sută față de fondurile alocate în anul 2006. în ceea ce privește sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor hunedorene, proiectul de buget prevede pen tru 2007 o sumă de 174,995 milioane lei, în creștere cu 25,7 la sută față de anul 2006. Pentru drumurile județene și

Lucrările de infrastructură vor beneficia de bugete (Foto: cl)comunale din județ, sumele defalcate din TVA pentru 2007 sunt de 17,175 milioane lei, mai mult cu 15 procente față de 2006, Hunedoara primind cele mai mari alocații bugetare cu aceasta destinație, comparativ cu celelalte județe din țară, preciza ministrul

delegat pentru comerț, hune- doreanul luliu Winkler. în opinia sa, anul 2007 va fi unul record pentru finanțarea investițiilor, sănătății, învățământului și infrastructurii, fapt care va contribui la relansarea economică a județului Hunedoara.
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NE SCOHT The Police s-ar putea reuni
• Chip de fecioară. Angelina Jolie este prezentată în postura Fecioarei Maria într-un tablou controversat realizat de pictorița Kate Kretz. Intitulat „Blessed Art Thou", tabloul va fi expus la Târgul de Artă de la Miami.

Melomani Nou-născuții aflati în prima maternitate privată din Slovacia, în Kosice- Saca, ascultă în căști Mozart și Vivaldi, parte dintr-un program de creștere armonioasă. (Foto: EPA)

■ Motivul ar fi faptul că 
se împlinesc 30 de ani 
de la lansarea single-ului 
„Roxanne".

Londra (MF) - Zvonurile că The Police se va reuni anul acesta pentru un turneu în Anglia și SUA, care ar fi primul de la' destămarea din 1986 a trupei, circulă tot mai mult în industria muzicală, scrie revista de specialitate Billboard.Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la lansarea single- ului „Roxanne”, piesa cu care Police a pătruns pe piața muzicală americană. „Vrem să subliniem ’ acest eveniment făcând ceva deosebit cu catalogul de cântece al trupei”, au declarat, luna trecută, reprezentanții casei de discuri A&M Records. „E de la sine înțeles că toată lumea speră ca trupa să sprijine planurile noastre”, au mai spus ei. A&M plănuiește lansarea unui DVD
Papa a vizitat o cantină

Filmul morții
Sydney (MF) - Singura copie a filmului morții „vânătorului de crocodili” Steve Irwin i-a fost înmânată soției acestuia, Terri, pentru a se garanta astfel faptul că acesta nu va fi niciodată făcut public. Medicul legist care a examinat trupul lui Irwin în septembrie a declarat că poliția i-a predat filmarea lui Terri Irwin chiar înainte de Crăciun. Toate copiile casetei video, care arată cum Irwin este atacat în timp ce filma pentru un documentar, au fost distruse pentru a se garanta că nu vor ajunge pe piață, potrivit legistului Michael Barnes. Barnes a informat poliția că i s-a oferit un milion de dolari australieni pentru casetă, astfel încât imaginile să poată fi puse pe internet.

Nomina
lizați 
LasAngefaflMIF-Sn- 
dicatul producătorilor 
americani de film (Pro- 
ducets GiJd of A- 
merka) a setutat no
minalizații la categoria 
Cel mai bun film, pe 
listă figurând muzicalul 
„Dreamgiris" și torillenjl 
„The Departed", ceea 
ce le-ar putea acorda 
acestor producții un 
avantaj r cursa pentru 
Oscar. Comedia „Uttle 
MSs Sunshine", drama 
culturală „Babei" și 
,Jhe Quen", fikn 
despre familia regală 
frfiankă, figurează și 
ele pe lista candidate
lor pentru cd mai ton 
ffim. Sndicatul a pre
zentat și nominalizările 

pentru Cel mai bun 
fflm aniimSt „Cars" 
„Happy Feet'; „Ice 
Age: The Meltdown", 
„Monster House" și 
„Flushed Away".

Roma (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a vizitat, ieri, la Roma, una dintre cantinele sociale ale organizației caritabile catolice Caritas, în cadrul primei sale apariții publice din 2007. Papa a adus un omagiu cantinelor popu-

Papa la cantina socială (Foto: epa)

Găsit după zile de căutări

Burking este un pui de căprioară care s-a născut in urmă cu patru zile la grădina zoologică din Guwahati. (Foto: efa)

■ Căpitanul feribotului 
care s-a scufundat în 
largul insulei Java a fost 
găsit în viață.

Jakarta (MF) - Căpitanul feribotului care s-a scufundat la sfârșitul săptămânii trecute în largul insulei Java a fost găsit în viață, au declarat oficiali din cadrul marinei indoneziene. Căpitanul este una dintre cele circa 12 persoane descoperite miercuri pe o platformă petrolieră din Marea Javei. Circa 220 dintre cei aproximativ 600 de pasageri, care se aflau la bordul feribotului Senopati Nusantara in momentul scufundării sale din cauza vremii nefavorabile, au fost găsiți în
Filme aflate în competiția

Au zece la sută din Lună
Ierusalim (MF) - Cetățenii israelieni dețin zece la sută din terenurile puse în vânzare cu titlu particular pe Lună. „Anu- miți israelieni consideră că un teren pe lună este un cadou original și o investiție bună, de pe urma cărora copiii lor pot obține profituri”, a declarat Tom Wegner, angajat al companiei Crasyshop, care se ocupă de tranzacțiile cu terenuri pe Lună. Potrivit lui, circa 10.000 de israelieni au achiziționat terenuri pe Lună după 2000, când acest lucru a devenit posibil. împreună, ei dețin circa 10% din cei 40 de milioane de kilometri pătrați de suprafață selenară vânduți deja în întreaga lume. Compania a precizat că prețurile terenurilor selenare, actualmente 60 de dolari americani pentru o jumătate de hectar, riscă să crească paralel cu progresul programului spațial al Statelor Unite.

■ Filme semnate de 
Robert de Niro și Steven 
Soderbergh sunt în com
petiția Berlinalei.Berlin (MF) - „The Good She- pherd”, ai doilea film ca regizor al lui Robert de Niro, și „The Good German”, în regia lui Steven Soderbergh, se numără printre cele șase titluri din competiția Festivalului de film

ciuv®l

Sting nu e încântat de idee
(Foto: EPA)dar și a unei colecții multi-disc care să cuprindă înregistrările complete ale formației, precum și câteva rarități.O reuniune a formației Police reprezintă de două decade visul industiei. muzicale și se presupune că trupa ar putea umple stadioane în cazul în care ar porni un turneu. Cu toate că Sting și-a exprimat în mai multe rânduri opoziția față de ideea unei reuniri, toboșarul Stewart Copeland și chitaristul Andy Summers au păstrat speranța.

lare ale Caritas, „unde nu se vrea numai să se dea de mâncare, ci și să se servească persoana fără distincție de rasă, religie sau cultură”.Benedict al XVI-lea a inaugurat și a binecuvântat o plachetă ce reamintește de vizita predecesorului său, Ioan Paul al II-lea, care a vizitat cantina Caritas la 20 decembrie 1992. în semn de omagiu, papa a primit o cartă de aderare „onorifică” pentru cantina populară a Caritas. La rândul său, Vaticanul a donat instituției 10.000 de pături și 2.000 de haine pentru iarnă.

Unul din supraviețuitorii găsiți pe o platformă petrolieră (Foto: epa)viață. O serie de căutări separate continuă pe insula Sulawesi, în vederea descoperirii avionului de pasageri 
de la Berlin, anunțate, ieri, de organizatori. Celelalte filme selecționate în competiție vor fi anunțate la mijlocul lunii ianuarie. în „The Good Shepherd”, De Niro spune povestea unui absolvent idealist de Yale care este recrutat de OSS (precursorul CIA), în timpul celui deal doilea război mondial. Robert De Niro este nu numai regizor, ci și actor în film, alături de Matt Damon și Angelina Jolie.
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Izabella Născută în zodia Berbec, îi plac muzica, drumețiile montane, și modelingul.
£82 www.huon.ro

dispărut luni. După două zile de piste false și căutări fără succes, Singapore a trimis un avion dotat cu un radar cu 
în filmul alb-negru „The Good German”, George Clooney interpretează rolul unui jurnalist implicat în investigarea unei crime, în Berlinul postbelic. „Yella” (Germania) de Christi- an Petzoîd,, Jrina Palm” (Belgia- Germania-Marea Britanie) de Sam Garbarski, „Goodbye Bafa- na” al lui Bille August și „I Am A Cyborg But That’s Ok” (Coreea de Sud) de Park Chan-wook sunt filmele selecționate deja. 

raze infraroșii pentru a ajuta la descoperirea aparatului de zbor Boeing 737, care avea la bord 102 persoane.Președintele indonezian a promis înființarea unei echipe care să evalueze siguranța transportului în Indonezia și a odonat ca cercetările să continue.Căpitanul feribotului Senopati Nusantara se află în convalescență, într-un spital din Surabaya. El și-a confirmat identitatea, însă este prea slăbit pentru a răspunde la întrebări. Mulți dintre supraviețuitori au fost văzuți plutind pe colacele de salvare, iar rafalele puternice de vânt și ploaia au purtat victimele la sute de kilometri depărtare, îngreunând localizarea lor.

Fosta vedetă piay -boy, Anna Nicole Smith, a fost informată de un judecător că fetiță ei, în vârstă de 4 luni, va trebui să treacă printr-un test de paternitate.
(Foto: EPA)
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