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dimineața la prânz seara

UE nu vrea jocuri violente
• Buget. Consiliul Județean Hunedoara se întrunește azi în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi a lucrărilor sunt incluse mai multe proiecte de hotărâri, printre care și aprobarea bugetului propriu instituției. (M.S.)

■ Copiii sub 16 ani nu 
vor mai putea cumpăra 
jocuri violente, din 
vară.

Deva (C.B.) - Din această vară, copiii care nu au împlinit 16 ani nu vor mai avea voie să cumpere din maga

zinele specializate jocuri video cu conținut violent. Comisia Europeană vrea să introducă sancțiuni drastice comercian- ților care vor continua să le vândă micuților astfel de produse. Oficialii de la Bruxelles au luat această măsură pentru a preîntâmpina tentația spre violență încă de la vârste fra

gede. Principalele jocuri care incită la un comportament neadecvat sunt cunoscute sub numele de shooter, jocuri în care un personaj imaginar înaintează înarmat până în dinți împușcând tot ce întâlnește în cale. Psihologii afirmă că există momente când o persoană care-și pierde

controlul acționează instinctiv după modelul creat de jocuri. Comisia Europeană este încrezătoare în adoptarea acestor noi reguli, mai ales că până acum au primit sprijin din partea a opt state membre: Germania, Marea Britanie, Grecia, Italia, Ungaria, Finlanda, Franța și Spania, /p.6

PNL și PC au partea leului
Deva (Ș.C.) - Conform proiectului de buget județean care va fi supus aprobării azi, primarii PNL și PC vor primi cel" mai mulți bani de la Consiliul Județean Hunedoara. Marii pierzători sunt primarii aleși pe listele PD și PSD. Ei vor primi sume insignifiante și insuficiente pentru dezvoltarea comunităților locale. Primarii PD și PSD acuză Consiliul Județean că a împărțit banii ilegal, devaforizând comunitățile conduse de primarii acestor partide, /p.6
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OZN-uri deasupra Devei?!
■ Un tânăr a reușit să 
filmeze evoluția unui 
obiect ciudat deasupra 
pădurii Bejan.

Deva (A.B, T.S.) - Pasionat de astronomie și fenomene inexplicabile, Robert Gros, din Deva, studiază cu atenție cerul de ani de zile. Marți seară, a avut ocazia să filmeze un obiect ciudat care plutea deasu

pra pădurii Bejan din Deva. „Eram în cameră când tatăl meu m-a chemat în balcon pentru a-mi arăta un obiect ciudat care părea să plutească deasupra pădurii Bejan. Am luat camera de filmat și am îndreptat obiectivul spre acel loc. Astfel, am reușit să surprind pe peliculă un obiect metalic care își schimba culoarea”, povestește Robert. Filmulețul realizat de tânărul

devean prezintă, într-adevăr, un obiect metalic care pare a staționa deasupra pădurii. Sigur că este greu de dovedit dacă este vorba de un OZN. Dar, cine știe, poate că, în timp, pădurea Bejan va deveni o Mecca a UFO-logilor din lumea întreagă, /p.3

www.tmen.se |

Europa din 
„blocul groazei"

Deva (T.S.) - Igrasie, mucegai, mirosuri pestilențiale, copii care se joacă în preajma unor toalete veșnic înfundate. Acesta este tabloul ireal al unei lumi în care simt obligați să trăiască locatarii blocului 1 situat pe Al. Moților din Deva, /p.5

Țara cu trei salarii minime
■ Noile reglementări în 
domeniul fiscalității au 
creat haos printre 
angajatori.

Deva (H.A.) - La ITM Hunedoara angajatorii stau ore întregi la cozi interminabile, așteptând să fie strigați pentru a depune actele pentru care au venit. La începutul anului, angajatorii au aflat că trebuie să mărească salariile minime la 390 de lei. De două zile, însă, au aflat că trebuie,

de fapt, să mărească aceste salarii la 440 de lei. Au făcut, astfel, de mai multe ori, drumul până la ITM Hunedoara și au stat de mai multe ori la coada aferentă. Nici reprezentanții ITM nu sunt lămuriți care e treaba cu cele trei salarii Cel mai mic este de 390 de lei Dar acesta nu poate fi stabilit de către angajatori 
pentru un salariat Acesta este 
doar salariul după care Guver
nul a stabilit Bugetul pe 2007, 
390 de lei fiind salariul minim 
brut garantat /p3
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• în unanimitate. Deputății irakieni din Parlamentul de la Bagdad au adoptat, ieri, în unanimitate planul de securitate privind Bagdadul, prezentat de premierul Nuri al-Maliki. Vicepreședintele Parlamentului a cerut votarea planului care propune anihilarea milițiilor și instaurarea legii în Bagdad, oraș devastat de violențe interconfesionale soldate cu mii de morți.

Războiul declarațiilor,A 1 în toi

Suspendare 
acceptatăIerusalim (MF) - Comisia Administrativă a Parlamentului israelian a aprobat, ieri, cererea președintelui Moshe Katsav, acuzat de viol și delicte sexuale, de a fi suspendat temporar din funcție. După ce procurorii au recomandat inculparea pentru delicte sexuale, președintele Israelului a cerut Knesse- tului să-i aprobe suspendarea din funcție pe trei luni.
Renunță la 
candidatură

Washington (MF) - Senatorul american John Kerry, fost candidat la alegerile prezidențiale din SUA, în 2004, împotriva actualului lider de la Casa Albă, George W. Bush, a confirmat că renunță la cursa pentru obținerea învestiturii democraților pentru alegerile din 2008. Favoriții democraților la desemnarea drept candidat al partidului pentru alegerile din 2008 sunt fostaprimă doamnă Hillary Clinton, senatorul Ba- rack Oba- ma

Ayman al-Zawa- 
hiri (Foto: EPA)

Amenință 
cu noi 
atacuriDubal (MF) - Numă
rul doi în ierarhia al- 
Qaida, Ayman al-Za- 
wahiri, i-a amenințat 
pe americani cu noi 
atacuri „mult mai du
re" decât cele la care 
au asistat, în cazul în 
care Washingtonul 
nu-și modifică politi
ca față de statele 
musulmane. „Vă veți 
confrunta cu mânia 
islamică, în cazul în 
care continuați (politi
ca actuală), și care 
este mult mai dură 
decât cea la care ați 
asistat", a avertizat 
Zawahiri într-o înre
gistrare video. Liderii 
al-Qaida care au or
ganizat atentatele de 
la 11 septembrie 
2001 justifică „tero
rismul" drept o ac
țiune menită să 
schimbe politica 
administrației SUA și 
să pedepsească 
Washingtonul pentru 
războaiele din Irak și 
Afganistan.

fi# Tăriceanu lansează 
acuzații la adresa insti
tuției prezidențiale, iar 
Emil Boc reacționează.

București/Cluj (MF) - Premierul Tăriceanu a apreciat, miercuri, că afirmațiile de luni seara ale președintelui Băsescu la TVR au amplificat imaginea că România se confruntă cu un scandal politic și că instituția prezidențială se transformă „într-un fel de Golden Blitz”.El a afirmat că regretă că PSD se pliază atitudinii prezidențiale, implicându-se în reacții și declarații, precizând însă că la rândul său nu va putea asista impasibil dacă președintele va continua să

încerce să discrediteze Guvernul și PNL, iar serviciile de informații să domine și influențeze justiția.
W..............
După tot ce a 
Scut președintele, 
nu am cian să-l 
judec, cred că l-a 
judecat opinia 
publică.

Premierul TAriceanu"

............................... W„Este nevoie să fie păstrată o anumită prestanță. Dacă președintele se transformă într-un jucător de fotbal care își atacă toți adversarii, situația se poate deteriora grav”, a spus Tăriceanu, arătând că, potrivit Constituției, preșe-

dintele este un „arbitru-me- diator”.Premierul Tăriceanu a arătat că nu se poate vorbi despre un blocaj politic și instituțional.
Declarații incalificabileDeclarațiile premierului Călin Popescu Tăriceanu la a- dresa Președinției României sunt inadmisibile și incalificabile, consideră președintele PD, Emil Boc.„Este inadmisibil ca un premier dintr-o țară europeană să adreseze critici la .adresa unei instituții a statului, oricare ar fi ea. Cu atât mai mult când este vorba despre instituția prezidențială, singura legitimă alături de Parlament, care are legitimitatea

votului direct, dată de ceti țean”, a declarat Boc.El a reclamat faptul că n există un respect minimE M........................................................ -•••E inadmisibil ca 
un premier dialr-t 
țară europeană să 
adreseze critici la 
adresa unei insti
tuții a statului.

Emil Boc

•.............. *.............. îpentru instituțiile statului d drept, indiferent de cine ar i ele conduse.„Trebuie să ne obișnuim c în democrație, vorbim despr instituții, nu despre persoa ne”, a afirmat liderul PD, E mii Boc.

Ajutor pentru Liban
Paris (MF) - Libanul a obținut ieri, 7,6 miliarde de dolari, ajutor din partea comunității internaționale, în timpul Conferinței de la Paris menită să colecteze fonduri.Arabia Saudită a anunțat un ajutor în valoare de 1,1 miliarde de dolari, Statele Unite - 770 de milioane de dolari și Uniunea Europeană ■ 520 de milioane de dolari.La rândul său, Franța a acordat Libanului un împrumut de 650 de milioane de dolari, în condiții avantajoase. Pe de altă parte, Marea Britanie a anunțat o donație de 48 de milioane de dolari.Prezent la Conferința de la Paris, premierul libanez, Fouad Siniora, a afirmat că sprijinul comunității internaționale este esențial pentru a asigura dezvoltarea Libanului și a evita o criză profundă.

Premierul libanez Fouad Siniora (Foto: epa)
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Băsescu, în fața plenului PE
București (MF) - Președintele Traian Băsescu se va a- fla, marți și miercuri, la Bruxelles, unde va susține o alocuțiune în plenul Parlamentului European și se va întâlni cu noul președinte al Legislativului UE, Hans-Gert Poet- tering, și cu președintele CE, Jose Manuel Barroso.Președintele Băsescu se va afla la Bruxelles în prima vizită de lucru la Parlamentul European și Comisia Europeană, după ce România a devenit membru al Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007.Conform Administrației prezidențiale, vizita va permite un schimb de opinii cu oficialii comunitari pe marginea subiectelor de actualitate europeană și se înscrie în

procesul de consultare și cooperare, inițiat încă din perioada pre-aderare, cu partenerii comunitari, pe care România dorește să o consolideze din noua sa calitate, de stat UE.Băsescu va folosi acest prilej pentru a prezenta viziunea României asupra construcției europene în viitor, precum și modul în care România înțelege să-și asume partea de responsabilitate și solidaritate în acest proiect.Șeful statului va prezenta poziția României privind dosarele prioritare pe agenda europeană în acest semestru, în special Tratatul Constituțional, viitoarea politică energetică, reforma politicii europene de vecinătate și migra- ția, precizează Președinția.

Explozii multi
ple la Bagdad 

Bagdad (MF) - Cel puțin trei explozii s-au produs, ieri, în centrul orașului Bagdad, obligând autoritățile să ia măsuri speciale chiar și în Zona Verde, perimetrul ultra- securizat din capitala Irakului.O sursă din cadrul po- * liției a anunțat că o ma- ■ șină-capcană a explodat în districtul Karrada, situat în imediata apropiere a Zonei Verzi. Explozia s-a soldat cu moartea a 20 de persoane și rănirea altor 18, a declarat o sursă din cadrul poliției, două explozii se . pagi că auț fost tiruri de mortiefă sau rachete ca^ re au căzut în interiorul Zonei Verzi. în sectorul securizat se află sediul Guvernului irakian, ambasadele Statelor Unite și Marii Britanii.
Se pune de-o restructurare

București (MF) - Numărul de membri ai Executivului va fi redus, iar secretarul general al Guvernului nu va mai fi membru al Executivului, ci funcționar public, propuneri care vor fi introduse într-un proiect de restructurare prezentat Parlamentului, a declarat, miercuri seara, la TVR, premierul Tăriceanu.Tăriceanu a lăsat să se înțeleagă că este posibil ca reducerea numărului de membri ai Executivului să se refere în principal la miniștrii delegați.Propunerea de restructurare va fi prezentă în cursul lunii februarie.

„Nu poți face un Guvern ca în Luxemburg. Anumite domenii și instituții, ca Ministerul Transporturilor și Lucrărilor Publice, nu vor putea dispărea”, a spus Tăriceanu.El a arătat că, în cazul ministrului SGG, se va merge, probabil, pe formula de „înalt funcționar public”, care se va ocupa de coordonarea ministerelor privind îndeplinirea sarcinilor trasate de prim-minis- tru sau a priorităților legislative. „E o muncă mai degrabă de management al treburilor Guvernului, nu al treburilor politice”, a spus Tăriceanu.
Ahmadinejad: SUA nu sunt în postura de a ataca IranulWashington (MF) - Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat că Statele Unite nu sunt în postura de a ataca Iranul, așa cum ar dori, relatează BBC News Online.Un portavion american, escortat de mai multe nave de război, a fost trimis în Golf în vederea constituirii unei forțe

în această regiune.Președintele iranian a calificat aceste manevre drept simple amenințări fără acoperire. „Statele Unite nu au capacitatea, în acest moment, să inițieze o operațiune militară împotriva Iranului. Unii au interpretat greșit situația”, a explicat el.„Presiunea pe care b exer

cită este în cea mai mare parte de natură psihologică. Ei știu că nu sunt capabili să stopeze din afară activitățile noastre nucleare”, a adăugat el.
Amenințări fără acoperire„Ei speră să creeze doar o atmosferă de tensiune, de frică și descurajare în interiorul

țării, ceea ce e desigur, incorect”, a precizat președintele iranian. Mahmoud Ahmadine. jad a subestimat efectele san< țiunilor economice impuse Teheranului de către Consiliul de Securitate al ONU, pentru continuarea programului nuclear, argumentând ’ că Iranul este o țară puternică și are relații extinse.
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• Permise suspendate. în urma acțiunilor și controalelor efectuate, ieri, de către polițiștii hunedoreni, s-au aplicat 169 amenzi la legea circulației, din care 11 la regimul de viteză, s-au ridicat în vederea suspendării 10 permise de conducere și s-au reținut 3 certificate de înmatriculare. (T.S.)

L £-------------------------------------

Salvamontiști
Petroșani (M.S.) - Tinerii care doresc să facăparte din echipa Salva- mont Petroșani sunt așteptați sâmbătă la o acțiune organizată la Refugiul Salvamont Parâng, ocazie cu care vor fi testați în ceea ce privește cunoștințele despre munte, schi și acordarea primului ajutor. „Dorim să întinerim actuala gardă de salvamontiști din Parâng”, a declarat șeful Salvamont Petroșani, Dumitru Bâr- lida, care a menționat că viitorii salvamontiști trebuie să aibă vârstacuprinsă intre 20 și 28 de ani și să dispună de opregătire fizică bună. Cei i selectați vor efectua un i stagiu de doi ani ca aspi- i rant salvamontist, timp în care vor lua parte la j 

f -^lile de pregătire specie organizate la BâleaLac și Padina, din Masivul Bucegi. La final, ei vor susține un examen de atestat ca salvator montan.

Furturi de 
„curent" Uricani (M.T.) - în 
urma unei acțiuni, la 
care au participat 
jandarmi din cadrul 

IJJ Hunedoara și 
reprezentanți al soci
etății „ENEL Electrica" 
- filiala Petroșani, au 
fost depistate 17 
persoane din Uricani 
care utilizau ilegal 
rețeaua de distribuție 
a energiei electrice. 
„Dintre persoanele 
depistate în ilegali
tate, 12 se fac vino
vate de comiterea 
infracțiunilor de 
branșare ilegală la 
rețeaua de distribuție 
a energiei electrice și 
de furt de energie 
electrică, iar 5 per
soane de comiterea 
infracțiunilor de 
modificare a echipa
mentelor de 
măsurare și furt de 
energie electrică", a 
declarat purtătorul 
de cuvânt al UJ 
Hunedoara, sublo
cotenent Nicolae 
Răducu. Au fost 
întocmite acte de 
constatare care au 
fost înaintate Parche
tului de pe lângă 
Judecătoria 
Petroșani.

Precizare
Deva (Redacția) - în articolul de miercuri intitulat „Testul care a băgat spaima-n șoferi”, Cuvântul Liber a prezentat o poză generică în care erau persoane care susțineau examene pentru școala de șoferi. Precizăm că doamna din imagine se numește 'Ergina Bocșan și nu a fost niciodată în _>staza de a-i fi suspendat permisul de conducere. Deci nu are nici o legătură cu șoferii cărora le-au fost suspendate permisele. Ne cerem scuze pentru eventualele prejudicii de imagine aduse acestei doamne.

Fotografia în discuție (Foto: Traian Mânu)

>
Transilvania - Triste dar inevitabile, condoleanțele și 

anunțurile de deces au depășit spațiul paginilor de decese 

din ziare ajungând să aibă și o pagină proprie de Inter- 

net. Lansat la 14 ianuarie, site-ul www.doliu.ro cuprinde, 

pentru început, județele Bihor. Arad, Caraș-Severin și 

Hunedoara. Față de varianta tradițională de publicare a 

anunțurilor de deces în ziarele clasice, alternativa elec

tronică prezintă câteva avantaje clare. Astfel, se pot pos

ta comentarii sau condoleanțe familiei îndurerate într-un 

mod ușor, modern și foarte elegant. Iar obiectivul clar al 

administratorului site-ului este ca acesta să cuprindă cât 

de curând toate decesele din regiunile specificate mai sus. 

*0' dată fiind colaborarea cu cotidiene importante din 
-«județele vizate, în cazul articolelor care surprind felurite 

accidente soldate cu decese, site-ul www.doliu.ro va 

cuprinde link-uri către articolele respective, cu posibili

tatea de a se posta comentarii și acolo.

I Pe de altă parte, www.doliu.ro se adresează și românilor 

care, lucrând în străinătate, au astfel posibilitatea să-și 

exprime de la distanță condoleanțele pe marginea unui 

anunț de deces care privește o rudă sau persoană apropi

ată. Totodată, se pot găsi și telefoanele firmelor de ser

vicii funerare din cele cinci județe menționate mai sus, 

astfel încât să se poată comanda cele cuvenite pentru o 

înmormântare încă înainte de venirea în țară. Anunțurile 

de deces sau comemorare pot fi căutate după nume, data 

postării sau județ. Site-ul mai cuprinde eseuri despre soci

ologia și psihologia doliului, cât și sfaturi de suflet pen

tru cei care rămân, brusc, fără o ființă dragă.

"X-files" în varianta deveană
■ Un film în care „su
biectul" pare să fie un 
OZN a animat, ieri, 
atmosfera din Deva.

Tiberiu Stroia________________
Adela Bățălan

Deva - Un filmuleț realizat de deveanul Robert Gros, în vârstă de 20 de ani, a reușit să atragă atenția tuturor. Filmul realizat deasupra pădurii Bejan pare să prezinte evoluția unui OZN. Tânărul susține că a filmat acest obiect în două seri consecutive. Și că nu este prima dată când are
Robert Grosde-a face cu așa ceva. „Sunt pasionat de acest fenomen. Cred că acest lucru mi se trage de la tatăl meu care este pasionat de astronomie. De

Un punct... extraterestrualtfel am reușit să mai filmez acest gen de fenomen și în Spania. Din punctul meu de vedere, ceea ce am filmat este clar un fenomen care nu are

nimic de-a face cu fenomene naturale. Am văzut clar un obiect metalic care staționa deasupra pădurii Bejan și care a dispărut în viteză”, declară Robert. Cel mai cunoscut loc din țară pentru multitudinea fenomenelor de tip OZN este Pădurea Baciu, situată la aproximativ 30 de kilometri de orașul Cluj-Napoca. Aici au făcut studii foarte mulți UFO- logi care au reușit să surprindă imagini cu ceea ce ei au numit „entități necunoscute”. Există chiar o serie de cărți scrise de autori români sau străini care au ca temă centrală Pădurea Baciu.
Bulgar mort pe DN7
■ Un bulgar și-a pier
dut viața ieri dimineață 
pe DN7, în urma unui 
accident rutier.

Manuela Hrițac_________
Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@infornimedia.ro

Câmpuri Surduc - Un bărbat de 36 de ani, din Bulgaria, și-a pierdut viața ieri dimineață, în jurul orei 4.00, în urma unui accident de circulație, petrecut pe DN7, în afara localității Câmpuri Sur

duc. Bărbatul Nicolay N. se afla la volanul unui Renault Clio și se îndrepta spre Germania. Din cauza oboselii excesive, bărbatul a pierdut controlul volanului, a ieșit în afara părții carosabile și s-a izbit violent de un copac de pe marginea șoselei. în urma impactului, bărbatul a murit pe loc. Pentru eliberarea victimei dintre fiarele contorsionate ale autoturismului a fost nevoie de ajutorul unei echipe de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de

Una din mașinile lovite O www.huon.roHunedoara”. Cinci mașini au fost avariate, ieri dimineață, la scurte intervale de timp, în urma a două accidente ușoare petrecute pe Calea Zarandu- lui. Cauzele sunt neatenția la volan și neacordarea de prioritate. în urma celor două

evenimente rutiere nu au rezultat victime omenești. Pentru a evita accidentele care zilnic fac victime pe șoselele hunedorene, Poliția Rutieră recomandă șoferilor să circule cu atenție și să se înarmeze cu multă răbdare.
Bikerii deveni vor drepturi
■ Pentru că riscă mul
te amenzi, amatorii de 
senzații pe două roți 
vor un loc amenajat.
Andreea Gabor______________
Alina Haida

Deva - Dezamăgiți de faptul că nu le este permis să își împlinească pasiunea pe străzile și în parcurile orașului, bikerii deveni cer Consiliului Local alocarea unui teren unde să își poată desfășura activitatea. Ei spun că sunt dispuși să își amenajeze singuri terenul în eventualitatea în care îl vor primi

.„Ne aleargă gardienii toată ziua prin oraș pentru că nu avem voie să ne dăm cu bicicleta niciunde. Vrem să înfi-
W..............
întreținerea bici
cletelor costă 
foarte mult fiind 
dotate ca și mași
nile de cursă, cu 
piese speciale.

Cristian Moise

..............  w ințăm un club al nostru, dar suntem îngrădiți de acest neajuns! în Deva sunt foarte mulți amatori ai acestui sport

Xtrem”,. spune Andrei Lazăr Blăgăilă. Pasiunea celor doi bikeri, reprezentanții tuturor tinerilor din Deva care practică acest sport, este foarte costisitoare. Doar cadrul unei biciclete performante, necesară pentru efectuarea de diverse „scheme” sau „tricuri”, costă 1000 de euro. O bicicletă cu toate dotările necesare poate ajunge la suma de 10.000 de lei. Chiar dacă acest sport le poate aduce o sumedenie de amenzi, bikerii spun că senzația care le este creată, atunci când reușesc noi elemente, merită efortul de a risca. „Ne desfășurăm activi-

Bikerii deveni riscă să fie amendați ® www.huon.rotatea în pădurea Bejan și pe Cetate pentru că în oraș putem fi reperați mult mai ușor și amendați cu sume de până la 500 lei noi. „Noi am primit până acum doar avertismente, dar prietenii noștri au fost amendați”, spun Cristian Moise - 21 de ani și Andrei Lazăr Blăgăilă de 17 ani.
Cuvântul liber te 
așteaptă în Trident!
ce premii punem în joc? Vrei să-ți oferim ediția de astăzi GRATUIT?Ne găsești, azi, în hypermarketul TRIDENT din Deva, începând cu ora 17,00.
Fetele noastre îți stau la dispoziție! Te așteptăm!

Sfatul specialistului

Constipația este evacuarea 
dificilă sau rară a materiilor 
fecale. în funcție de modul 
de apariție și de durată, se 
deosebesc forme de 
consripație acută și cronici. 
Constipația poare fi numai o 
neplăcere ocazională sau 
simptomul anei tulburări 
digestive serioase. De 
aceea, ta castul in care 
constipația persista mai 
mult de o săpiămânâ isie 
absolut necesară 
consultarea medicului 
specialist. Echipa noastră 
a dezvoltai o serie de
remedii fitateiapeurict eficiente 
pentru tratarea acestui simptom.
CEAIUL LAXATIV doze are acțiune 
laxativă, carminattvă, antispastică 
intestinală. Este indicat in coiistipațte 
si pentru calmarea colicilor intestinale.

Remedii fitoterapeutice pentru 

CONSTIPAȚIE
Farmaciei specialist SEPTIMIA ȘERBAN 

Director al LABORATOARELOR FARES BI0 VITAL

CEAIUL HEMORLAX conține 
plante cu, proprietăți laxatîve, 
antiinRamatoare, analgezice.
Totodată opresc săngerarca și f? 
calmează mucoasa ano-rectală. 1
Acționează 
împiedicând r 
bacteriilor. Est

bactericid, W 
nuhiplicarea ■ 
e indicat in ■

constipapi cronice șt ca 
adjuvant în tratamentul 
hemoroizilor.
SIROPUL LAXATIV cu 
propolls șl vitamina C este 
indicat în constipație, calici 
digestive, tulburări dispeptice 
(digestie lentă, indigestie, 

balonarc). ,
Constipația este foarte 
frecventă .astăzi, în 
condițiile în care omul 
modern are o viață 
sedentarii și se hrănește cu 
alinați» sărace in fibre și 
prelucrate sofisticat. De

aceea regimul igienei dietetic este 
foarte important pentru prevenirea și 
combaterea constipației. Regtlpttl' 
alimentar trebuie să conțină fibre 
vegetale care măresc volumul 
scaunului, favorizează înmuierea și 
astfel evacuarea mai ușoară a acestuia, 

Se recomandă consumul de 
pâine integrală (neagra), țărațe 
nerafinate, fructe și legume. 
Pentru prevenirea constipația 
este indicată efectuarea de 
exerciții fizice regulate și evitarea 
stresului. I

profesioniștii pl.inhfot

RECLAMĂ

http://www.doliu.ro
http://www.doliu.ro
http://www.doliu.ro
mailto:mihaela.tamas@infornimedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
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Ziua națională a Indiei
Sfaa națională a Australiei
1689 - S-a fache at Pacea de ia KarioWte dintre Impe-

riul Habsburgk și Imperiul Otoman. 

Poarta a recunoscut trecerea Tran
silvaniei sub stăpânirea Imperiului 

Habsburgic.

-

1788 - întemeierea primei colonii 

engleze pe coasta ■ustraliei.

eseist și critic Ite
1925 - S-a ntaiat tMieoiae Balotă, 

rar.
1925 - S-a născut Paul Newman (foto), actor și regi

zor american de film.

1928 - S-a născut regizorul Roger Vatfim (.Și Dum- 

nezeu a creat femeia") (m. 2000).

1948 - S-a născut muzicianul luiita Merca (Semnai M) 

(m. 1999).

2000 - Comisia Europeană a aprobat recomandarea 
privind eliminarea României ți "Bulgariei de pe «lista 

neagră” a statelor ale căror cetățeni au nevoie de viză 

de Intrare pentru țările membre ale UE,

-6° vineți 3°minim maxim
Prognoza pentru astăziLapoviță și ninsori slabe. Maxima va fi de 3°C, iar minima de -6°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial noros. Maxima va fi de 2°C, iar minima de -6°C.
Duminică. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de -2°C. Minima va fi de circa -6°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________________
Sf. Xenofont, soția sa Maria și fiii lor Arcadie și loan.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Timotei și Tit, ep.

Calendar Greco-Catollc
S. Xenofon și familia, c.

I Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va ti întreruptă Intre 

orele:

8.30-15.00 in Deva, str. M. Eminescu, bl. A, sc. E.

i 10.00-14.00 In Deva, str. Bălaia, zonele Balastiera S®. 
Balastiera OIF și Ferma de Legume nr.Nî
B.30-9.30 șl 15 00 16.00 în Deva. Aleea Patriei bl. A 

B, C, F, întreruperi de scurtă durată);
9.00-14.00 fa localitatea Șoir.iuș (parțial - zona 

Primăriei). -

Gaz i i_____________ • 0 ' ; i____
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi fatreruptă.

An*. ■ ------ ------- ----------------------------------- ;------ ■ _ ------------- ;----- ■.—;
Astăzi, Furnizarea apel potabile nu va ti întreruptă.

Salată de fructe
Ingrediente: 1 pepene galben, o piersică, 4-5 prune 

dulci, strugure roșu și alb, frișcă, ciocolată pentru 

fulgi, 1 pliculeț de zahăr vanilat, coniac sau rom, după 

gust.
Mod de preparare: pepenele tăiat în două, curățat de 

semințe, ține loc de cupă. Celelalte fructe tocate în 

cubulețe sau felii le punem în cupa de pepene, le 

presărăm cu zahărul vanilat și le stropim, după gust, 

cu coniac sau rom. Salata se ornează cu frișcă și ful- 

gișori de ciocolată și lăsăm la rece o oră.

I Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul precedent: I - V - CUM - FELINE - AG - PAS - PRO 
- SUS - MOTAN - RAPID - TI - Bl - AC - MO - I - UR - ȘINA - SPRINTA - L - 
IMPAR - FE - SCAI - USER - IS - ATLET - RO - DG - ACRI - IREAL - ERGI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvlntul Uber vrea să-l 
demonstrezi cit de ujor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toata Integramele apărute tn această 
perioadă, realizează o colecție >1 trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la ORI, CP 3, Deva, sau 
depune-o tn cutiile speciale Cuvlntul liber, până în 6 
februarie.
Extragerea va avea loc tn 7 februarie, .Iar numele 
câștigătorului va fl publicat tn ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liier te vrea CÂȘTIGĂTORI

Informații suplimentare la nr, 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați Inform M

50 RON Al CÂȘTIGAT!
î Nume............................................J.
î Prenume...................................
| Adresa........................................ j
i .......................Tel........................  !
| Localitatea................................. J
I Sunteți abonat la Cuvântul liber? !

DA □ NU □

și nici rudele acestora de gradele I $1 II.

. U£f

uf
4?
o

&

TVR 1 PRO TV

Dimineață sunteți pus pe fapte mari și vă asumați o serie de tal»! penl’u a.rezolva câteva probleme legate de cămin.Partenerul cte viață vă susține.
TaurEste o zi bună pentru schimbări în casă. Apueați-vă de reparații, reamenajări ete. apelați la ajutorai prietenilor șinu lăsați ne mâine ce puteți face azi!
Germal

Rac

kg

Aveți multe Idei eonstructive pe care doriți să le discutați cu cei a|to^e|i. O femeie mal ta vârstă din familie vă face o siugMI glFzjti, oferinau-vă sprijin.
LeuSunteți preuLupat de problemele profesio tendința să neglijați iv^.......w...M.^. .*■— ■ pentru afaceri. Rlseați să pierdeți bani mulți.
Fecioară ■ ■

relațiile sentimentale. Nu este o zi bună

Zi bună pentru afaceri. Dimineață sunteți optimist și aveți convingerea că nlmls nu vă stă in cale. Hă bucură șl faptul el relația cu persoana iubită merge mai bine.
fatr-o taial la zile mari. Singurele dificultăți pe care le puteți întâmpina sunt cele de comunicare.
Săgetătoraveți lascsi In afaceri și in activitățile casnice. Schimbările

’ă.Eu este o ii ■■■! pentru întâlniri u pietonii și nici pentru afaceri. Bei din jur nu vă înțeleg coreei dorința de schimbare. Re plan sentimental, lucrurile merg mai bine.
Vărs*toriă recomandăm să amânați întâlnirile le afaceri, pentru cfi nu sunteți ta cea mai bună formă la capitolul comunicare. Atenție și la relațiile sentimentale!

VW " ca * Reușiți să faceți o schimbare fa relațiile sentimentale. Dup j- amiază el simțiți excelent la © întâlnire cu prietenii. Aveți grijă al m monopolizați conversația!

I

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară ($).
El Cu: David James 

Elliott, Catherine Beli, 1 

John M. Jackson, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux 

8:55 Eurovision 2007 

9:10 Dis-de-seată (r) 
10:10 Dinastia (r) 
1040 Lumea dtește (r) 
1130 Dănutz SRL - Super- 

market de divertisment 
(r) ‘

13:00 Hannah Montana
S(ep. 14, comedie, SUA 

2006)
1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Deliciile bucătăriei 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Misterele Universului 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Interes general 
17:45 Dis-de-seară.
1840 Eurovision 2007. Dru

mul spre Helsinki. 
Videodipuri 

19:00 Jurnalul TVR

» Stele de... 5 stele
21:50 Lost Naufragiat» (s).

0Cu: Naveen Andrews, 

Emilie de Ravin, 
Matthew Fox, Joige J 
Garda. R.: Jeffrey 
Lieber, J.J.Abrams, 
Damon Lindelof

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Sperietoarea (dramă,

13 SUA, 1973). Cu: Al 
Pacino, Gene Hack- 
man, Dorothy Tristan. 
R.: Jerry Schatzberg ( 

120 Mai mult decât bizar 
0(ep. 3, doc. SUA

1997)
2:10 Atund și Acum (r) 
230 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
335 Stele de... 5 stele (r) 
435 Gală de box 

profesionist 
Lucian Bute.
Transmisiune directă 
de la Montreal

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

csrtBS
9:15 Tânăr și neliniștit 
□(film serial, 

reluare) 
10:15 Om sărac, om bogat 

□(film serial, 
reluare) 

11:15 Infernul alb

El (film, reluare) 
13:00 Știrile ProTv 

13:45 Comoara din spatele 

cărților (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit

Ei (film serial, Statele 
Unite ale Americii). 
în distribuție: 

Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 

Scott 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Familia Bundy (r) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

»Un tătic grozav
□(comedie, SUA, 1999). 

Cu: Adam Sandler, 
Joey Lauren Adams, 
Jon Stewart, Dylan 

Sprouse. R.: Dennis 
Dugan

2:15 Vacanța Mare (r) 
23:15 De-a șoarecele și pisi

ca (thriller, SUA, 
2006). Cu: Laurence 
Fishbume, Ryan 
Phillippe, Touriya 

Haoud, Isa Hoes, Colm 

Meaney. R.: Laurence 
Malkin

1O0 Vacanța Mare 
(reluare)

2100 Apropo Tv (r)
3190 De-a șoarecele și pisi

ca (film artistic, 
reluare)

430 Știrile ProTv 

530 Parte de carte 
(reluare)

630 Te «zi la Știrile ProTv 
B< reluare)

BM'l-l fii

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme
9:00 In gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia,

> 01999). Cu: Sara

Armentano
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Acuzații mindnoase 

H (thriller, Canada, 
2005). Când Vivian 

Jamison este ucisă, 
toate indiciile duc 

către iubitul ei, 
Michael Nowlin. 
Mama lui, Sandra, 
încearcă să dove
dească că fiul ei este 
nevinovat, dar polițiștii 
nu vor s-o asculte.

16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19dX) Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Geniali: Sofia 
Vicoveanca (partea I) 
(divertisment)

23:15 Forța furtunii (acțiune,
□ SUA 2003). Cu: Dale 

Midkiff
O armă ultrasecretă 

deținută de Air Force, 
pare a fi ultima spe
ranță pentru planeta 

Pământ care era 
amenințată de o fur
tună ce se prevedea a 
avea urmări deosebit 
de periculoase. Din 
nefericire, testele se 

dovediseră 
neconvingătoare, dar, 
cum numărătoarea 
inversă a început se 
pare că este totuși sin
gura alegere.

1:15 Observator (r) 
2z00 Concurs interactiv 

3:00 Arta de a fi bărbat
□ (dramă, SUA 2003) 

445 9595 (r)

7KX) Iubire de mamă (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s). Cu: 
Reynaldo Gianecchini 11:00 
Pariul iubirii (s) 1330 Daria, r 
iubirea mea (r) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 1530 Iubire de ■

B4/-kWis"/CI IA TArtCX

8:00 Lecția de... Lumea de 
lângă noi (r) 830 Aventuri din 

Kytera (s, r) 9dX) Dinotopia (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP21130 > 
Lege și ordine (r) 1225 Câțiva î 
pași spre un management mai 
bun (doc., r) 13.■00 Motoma-; 
gia (r) 14:00 ABC... de ce? ! 
1430 Aventuri din Kytera (s) \ 
15:00 împreună în Europa!

i Magazin interetnic 16:00 Jur- s
1 naiul TVR (r) 1630 Hollywood * 

reporter (doc.) 17:00 Dino- < 
topia (s) 18:00 Lecția de ma- 
nagement. Vacanța perfectă 
(doc.) 1835 Lege și ordine (s) 
1925 Ray Mears (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 21:00 Jurnal! cu ghiozdanul albastru (s) 
TVR 21:25 Patinaj artistic» 
2330 Campionatul de come
die 24:00 Home made.ro. 030 
Mica Britanie (s) 1:00 Ray 
Mears (doc., r)
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0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

mamă (s, Mexic/SUA 2005). 
Cu: Danna Garda, Josâ Ăngel 

Llamas 1730 Poveștiri adevă
rate 1830 Rebelde (s) 1930 
Daria, iubirea mea (r) 2030 
Doamna Winterbourne (ro
mantic, SUA, 1996) 2230 O 
lume a fiarelor (s) 030 Poveș- J 
tiri adevărate (r) 130 Daria, iu
birea mea (r) 230 Extravaganta 
Anastasia (s) 4:00 Amy, fetița

I

3

PRIMA TV
î

I 
630 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 7:00 Poză la minut (s) 
8:00 Malcolm și Eddie (s) 9fl0 
Dimineața cu Răzvan și Dani; 
11:00 Raven (s, comedie, 
SUA, 2002) 12:00 Look who 
is winning 13:00 Jara Iu' î 
Papură Vouă (div.) (r) 13:20 ; 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 1630 
Bărbatul din vis (r) 17:30 

Naționala de bere 1830 Știri 
20:00 Țara iu' Papură Vouă 
20:15 Lucky Luke (comedie 

western) 22:15 Destine se|3a- 
rate (dramă, SUA 1993)

9:30 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON 1230 Play 14:10 
Dragoste și putere (s) 1445 
McBride: Victima Cameleon 
(polițist, SUA 2005) 16:25 Al 
7-lea cer (s) 17:25 Dezastre 

în lumea sportului (special/ 
doc.) 18:00 Focus 19:00 Ca
mera de râs 1920 Cele mai 
uimitoare filme din lume 

20:00 CSI - Investigații (s): 
21:00 4400 (s) 22:00 Totul 
despre sex (s) 2230 Focus 
Plus 2330 Hotelul de un mi
lion de dolari (dramă roman
tică, SUA, 2000). 130 Totul 
despre sex (r) 2:00 Pirateria 
(acțiune, SUA, 1990)

■lBH

11:05 Renăscut din cenușă 
(dramă, SUA 2005). 1330 Pre
sa fece legea (comedie, SUA, 
2005). 15dX) V Festival 2006 

(Marea Britanie, 2006) 16:05 
Paravanul (comedie, SUA, 
1976). 1740 Frizeria 2 (come
die, SUA 2004). 1930 Cinemii, 
□r ama, anema 2M0 Dragoste 
mare - Relația (Ep. 5, dramă, 
SUA, 2006). 21:00 Dragoste 
mare - înmormântarea Robertei 

(Ep. 6) 2200 Echipa Sfarmă-Tot 
(comedie, SUA 2005). 23:55 
Renăscut din cenușă (dramă, 
SUA 2005).

10:15 Calea misterelor (r) 
11:15 Joan din Arcadia (r) 
12:15 Walker, polițist texan (r) 
13:15 Monștrii lui Brady (s) 
13:45 O familie ciudată (s) 
14:15 Lumea Pro Cinema (r) 
15:00 Dispăruți fără urmă (r) 
16:00 Prietenii tăi (s, r) 16:30 
Călărețul electric (dramă, SUA 

1979) 19:00 Walker, polițist 
texan (s) 2ChOO Entertainment 
News 2020 Dispăruți fără 
urmă (s) 2130 Iubire în lumi
na reflectoarelor (s) 22£0 Live 

din Bagdad (dramă)

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Misiune imposi
bilă (r) 930 Euromaxx 10:00 

Euromaxx (r) 1030 Fabricat în 
Germania (doc.) 11:00 Ne 

privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Euro
maxx 1335 Fabricat în Ger
mania 1435 Lumea cărților 
1535 Euromaxx 16:00 Essen- 
tze (r) 17:00 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 17:30 

Pasul Fortunei 19:00 Știri, 
1920 Hobby Mix 20fl0 Trenul 
vieții. Cu Liana Stanciu 22:00 
High Life. Cu Monica Stan 

23:00 Cinema Blitz

1140 Fabrica 1200 Realitatea 
de la 12:00 1320 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1700 

Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 2000 Realitatea de 
la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 

22:05 Tănase și Dinescu 23:15 
Realitatea all-indusive 24:00 
Realitatea de la 24:00

6:00 Tehnologie extremă
O pradă mortală 8:00 Omul- 
rechin 9:00 Automobile ame
ricane recondiționate 10:00 
Motociclete americane 11:00 
Curse și fiare vechi 12:00 
Tehnologie extremă 13:00 O 
pradă mortală 14:00 Omul- 
rechin 15:00 Cum se fabrică 

16:00 Mașini pe alese 17:00 
Cum se fabrică 18:00 Moto
ciclete americane 19:00 

Vânătorii de mituri 20:00 
Tehnologie extremă 21:00 Un 
pas mai departe 22:00 Dr. G, 
medic legist 23:00 Construc
torii de motociclete 24'00 O 
pradă mortală. Ediție specială

made.ro
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• Nemulțumit. Premierul Tăriceanu a declarat că este nemulțumit de modul în care se desfășoară activitatea la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, arătând că, la finele anului trecut, a fost consemnat un nivel ridicat al fondurilor necheltuite pentru sănătate. (M.F.)
Negociere

București (M.F.) - Liderii sindicali ai Federației Ambulanța și ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, au stabilit ca ambulanțele vechi să poată fi folosite până la înlocuirea lor cu altele noi, iar serviciile medicale să fie decontate. Ministrul a promis că în doi ani va fi reînnoit total parcul auto al Ambulanței.
Nașteri

București (M.F.) - Copiii născuți prin operație de cezariană au șanse mai mari să fie tratați în unitatea de terapie intensivă neonatală și să prezinte tulburări ale aparatului respirator comparativ cu cei aduși pe lume prin naștere pe cale naturală, susțin rezultatele unui studiu publicat în revista American Joumal of Obstet- rics and Gynecology.

Se studiază

Stop gripa!
București (M.F.) - o nouă peptidă, care blochează fixarea virusului gripal la celula gazdă, poate să blocheze infecția cu acest microorganism, susține un raport apărut în revista Joumal of Virology. „Deoarece trebuie să facem față epidemiilor anuale de gripă și având în vedere faptul că virusul H5N1 se răspândește 1h continuare, înțelegerea Interacțiunii virușilor cu celulele au o Importanță majoră pentru sănătatea publică", au declarat cercetătorii de la Universitatea din Winscosin, SUA.

1 euro___________________________________________ 3,3898 lei

1 dolar american_____________________________ 2,6111 lei

1 gram aur 54,5006 lei

ir» a® : 1 -j

Deva (C.P.) - Pentru cel pasionați de fenomene para
normale - de la locuri bântuite la OZN-url -slte-ul oferă 

o întreagă listă cu povești cu astfel de subiecte axate 
pe lumea misterioasă a umbrelor.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

4 2 7
11 8 6 5 3 4

2 4 7 1 9
2 1 8 4 3 9

5 4 3 8 6
7 3 9 6 4 5

5 2 6 9 7
7 6 1 3 2 9

1 8 4
AVANSAȚI

2 6 3 9
9 4 5

i3

3 1 9 7 4
8
9 7

5
1

1 9

1 7 4
1 2 9

3 9 7 2
6 3

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

9 4 6 3 2 8 1 7 5
1 8 7 6 9 5 2 3 4
3 5 2 4 7 1 9 6 8
6 2 1 8 5 4 3 9 7
5 9 4 7:3 2 8 1 6
8 7 3 9 1 6 4 5 2
4 3 5 2i6 9 7 8 1

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

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

Salină modernă la Deva
■ Hunedorenii cu 
afecțiuni pulmonare și 
alergice au la dispoziție 
o salină... la Deva.
Clara Păs___________________
Erika Apa

Deva - Salina, construită după un model văzut în Polonia, se va deschide oficial săptămâna viitoare, deși sunt deja persoane care au venit să-i „testeze” calitățile terapeutice. „Am venit să văd despre ce este vorba și mi se pare frumos și interesant”, spune Mirela Moga. „Am deja două ședințe efectuate și m-am bucurat să am salina aici, în condițiile în care sufăr de astm bronșic și alergic”, afirmă Adriana Florea. „Soția are probleme de

Mirela Mogasănătate și cred că va veni aici. Eu numai m-am interesat despre ce este aici”, susține Florin Borz. Salina este în fapt o încăpere specială ai cărei pereți sunt construiți din mici blocuri de sare aduse de la Praid, iar pe pardosea se află așezat un strat de sare recristalizată de la Marea Moartă. Pentru că se dorește relaxarea celor care vin aici,
Cresc cantitatea de 
nicotină din țigări!

București (C.P.) - Un studiu ziție anual de către producă-recent efectuat în Statele U- nite arată că producătorii de țigări au mărit constant concentrația de nicotină din țigări începând cu anul 1998, ceea ce înseamnă eforturi mult mai mari pentru fumători de a renunța. Nicotină este componentul care duce la dependență. Studiul a fost efectuat la Universitatea Har- vard din Statele Unite și a fost publicat recent de către revista New Scientist. Cercetătorii de la Harvard, care au analizat datele puse la dispo-

torii americani de țigări începând cu anul 1998, au ajuns la concluzia că doza de nicotină din țigări a crescut în ultimii 8 ani cu 11 la sută, adică aproximativ 1,6 procente pe an. Iar concentrația de nicotină a crescut în toate categoriile de țigări analizate, de la cele obișnuite până la cele mentolate și ultralight. Aceasta în vreme ce marile companii producătoare de țigări au susținut permanent că sunt sincere cu cliențli lor în legătură cu pericolele fumatului.

Adriana Floreamuzica este una adecvată, cu sunete din natură. Proprietarul afirmă că investiția este importantă, dar va oferi celor suferinzi posibilitatea de a face un tratament naturist a- proape de casă. „O ședință durează 45 min., iar pentru a se vedea rezultate se recomandă minimum zece ședințe. Eu cred că va fi binevenită mai ales pentru cei care suferă de

Florin Borz (Foto: T. Mânu)astm, adăugând că, din discuțiile pe care le-am avut cu medicii de specialitate, rini- ta a devenit boala secolului”, susține losif Kormos, proprietarul salinei. O ședință costă 13 lei peiltru âdulți, 9 lei pentru pensionari, elevi și stu- denți și 4 lei pentru copii cu vârsta între 4 și 7 ani. Există și varianta abonamentului care prevede reduceri.
Medicii hunedoreni acuză

Deva (C.P.) * Medicii hunedoreni sunt nemulțumiți pentru că nu li se plătesc serviciile pentru diabetici. Medicii de familie acuză că fac muncă voluntară de circa trei luni de când bolnavii care urmează tratament cu antidiabetice orale au trecut în jurisdicția lor. Bolnavii nu mai trebuie să meargă la Centrul Județean pentru rețetă, acest document fiind prescris de medicul de familie. „Ni s-a promis că ne vor plăti pentru aceste servicii. Până acum nu am primit

însă nici un leu. Problema este că există un program național pentru diabet, care are fonduri alocate. Interesant este că din acești bani nu ajunge nimic și la noi, în condițiile în care volumul de muncă a crescut, iar formularele pe care prescriem rețeta și biletele de trimitere le cumpărăm din banii noștri”, spune un medic de familie, care a preferat anonimatul. în baza acestor rețete pacienții pot procura antidi- abeticele orale de la orice farmacie cu circuit deschis.
Aberația salariului minim

Deva (H.A.) - Guvernul a reușit să arunce și angajatorii și angajații într-o ceață totală. Toată lumea încearcă să deslușească încurcatele căi ale salariului minim. Practic, la ora actuală, în România putem vorbi de existența a trei salarii minime.Salariul pe care trebuie să îl acorde orice angajator, însă, este de 440 de lei, care este, de asemenea, salariul minim pe economie. „Salariul

minim brut negociat de sindicate cu patronatele este de 440 de lei. Pentru posturile care pretind studii superioare angajatorii trebuie să stabilească salariul minim de 880 de lei”, afirmă Remus Retegan, șeful Serviciului Evidența Muncii, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara”.întrebați cine poate acorda salariul de 390 de lei, adică ceea Ce, în accepțiunea Gu-

Elisabeta Ciobanescu Elena Gheța Crenguța Fazakas

Blocul de la marginea 
societății
■ Problemele cu care 
se confruntă cele 40 
de familii sunt caracte
ristice lumii a treia.
Mădălina Furca_____________
Manuela Hrițac_____________
Tiberiu Stroia

Deva - în ultima perioadă, oamenii au ajuns la capătul răbdărilor. Mai ales după ce au plătit câte un milion de lei vechi, de familie, pentru a se rezolva problema instalațiilor sanitare. „Trăim în condiții de neimaginat. Nu avem căldură și suntem obligați să ne încălzim cu ajutorul aragazului. I-am cerut primarului să ne mute într-o altă

cameră situată la un etaj superior, deoarece subsolul este plin de apă și putem fi oricând inundați”, afirmă Alexandru Moldovan.Pentru că în acel bloc nu există curent electric, în urmă cu câteva luni, cele 40 de familii au reușit prin forțe proprii să rezolve această problemă. „Am strâns bani și ne-am rezolvat problema curentului. Nu avem căldură de aproximativ șapte ani și apă potabilă de cinci ani. Ne descurcăm foarte greu! Dacă lucrurile nu se vor rezolva până la vară, căldura va face ca acest bloc să devină o adevărată bombă epidemio- logică. în acest bloc există foarte multe familii care au

vernului, este „salariul minim brut garantat”, reprezentanții ITM Hunedoara nu au știut să răspundă.
Drumuri și iar drumuriAngajatorii nu sunt prea1 încântați de toate aceste schimbări și, mai ales, de faptul că trebuie să facă mai multe drumuri pentru a da bani statului.„Salariul minim s-a mărit de la 1 ianuarie. La început am știut că este 390 de lei, acum, de câteva zile, am aflat că e 440 de lei. Așa am făcut trei drumuri până aici și am stat de mai multe ori la coadă”, afirmă Elisabeta Ciobanescu, angajator. „Am venit de două ori până acum pentru această problemă. Acestea sunt legile, noi ne conformăm”, spune un alt angajator hunedorean, Elena

Mircea BălanGheța. Angajații nu sunt prea încântați că a crescut salariul minim. „Patru milioane patru sute e foarte puțin, pentru prețurile care sunt”, afirmă Crenguța Fazakas.„E încă foarte mic. Ce să faci cu banii ăia? Salariul minim ar trebui să fie cel puțin șapte sau opt milioane”, spune Mircea Bălan.

Oameni în blocul groazei (Foto: t Mânu)copii, iar aceștia umblă prin toaletele pline de microbi”, povestește Sabin Petruțu.Contactat de Cuvântul Liber, primarul Mircia Muntean a declarat că imobilul a fost preluat de către Primărie în luna decembrie a anului

trecut. „Pentru acest an am introdus în bugetul de cheltuieli lucrările de reabilitare a acestui bloc precum și ale reparațiilor necesare. Lucrările vor începe din cinci februarie”, susține primarul Devei.
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Sub vraja violenței virtuale• Contra. Partidul Liberal Democrat (PLD) va vota categoric împotriva suspendării președintelui Traian Băsescu, apreciind că acțiunea PSD urmărește să abată atenția opiniei publice de la „faptele grave comise de premierul Tăriceanu", se arată într-un comunicat al PLD. (M.S.)
• Motel. Un nou motel se va construi în Deva. Acesta va fi amplasat în Zona 700 și aparține unor oameni de afaceri din Deva cu experiență în turism. (M.S.)

■ Uniunea Europeană 
vrea să-i protejeze pe 
copii de imaginile vio
lente din jocuri.

Călin Bicăzan

Furt de fier
Hunedoara (M.T.) - Doi bărbați au fost prinși de jandarmii hu- nedoreni în timp ce furau materiale feroase din zona industrială a municipiului Hunedoara. Robert R.C., de 36 de ani, și Ciprian R., de 18 ani, ambii din Hunedoara, au fost prinși de jandarmi după ce au furat 580 kilograme de material feros. în momentul in care au fost prinși de jandarmi, cei doi se pregăteau să transporte fierul vechi, cu ajutorul unei căruțe, către centrele de colectare. „Celor în cauză le- au fost întocmite acte de constatare pentru infracțiunea de furt calificat, prevăzută și sancționată de articolul 209 Cod Penal. Acestea au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara pentru continuarea cercetărilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, subinspector Nicolae Râducu.

Un furt 
inexistent 
Petroșani (M.S.) - Un 

tânăr din Petroșani, 

care lucra la o sală 

de jocuri și avea o 

lipsă în gestiune, a 

reclamat poliției un 

furt inexistent, ade

vărul ieșind la iveală 

după mai multe zile 

de cercetări. Tânărul, 
de 19 ani, le-a spus 

polițiștilor că se afla 

la serviciu vineri sea

ra, când persoane 

necunoscute au pro
fitat de neatenția sa 

și i-au furat o borse- 

tă în care se găseau 
4000 de lei. „în urma 

activităților întreprin

se, polițiștii au sta
bilit că, în cauză, nu 

a fost comisă infrac

țiunea de furt, fapta 

fiind înscenată de o- 

peratorul sălii de jo

curi pentru a; ascun
de o lipsă în gestiu

ne", a declarat purtă
torul de cuvânt al 

Inspectoratului de 

Poliție Hunedoara, 
subinspector Bogdan 

Nițu. Tânărul va fi a- 

mendat pentru indu

cerea în eroare a po
liției. Ancheta în a- 

cest caz va continua 

dacă proprietarul sălii 
va depune plângere.

Deva - Măsura pe care Comisia Europeană dorește să o adopte din vară pare că nu va avea un efect prea mare în România. Copiii care sunt privați acasă de jocuri violente își găsesc refilgiul în cluburile de Intemet. Con-

Adrian Bar

Buget liberal în județ?

Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante vă 

pun la dispoziția Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt j 

locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Ghiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau; din Hunedoara

- Cabinet 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

- Coffâe „Snack Savoya", din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva I

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simerla

- Restaurant „Bulevard*, din Deva, b-dul Decedai, bloc

M, parter

- Cabinet medical „Șonef Raimond”, din Hunedoara, 

b-dui Nicolae Bălcescu, nr. 1/14
- Cabinet meakaî doctor Mihalad» Nicolae, din Hune- '

doare |

- Restaurant „Nikos Urata", din Hunedoara

■ Prin proiectul bugetu
lui, sunt municipii care 
primesc mai puțini bani 
decât unele comune.

Deva (Ș.C.) - Consiliul județean avea obligația să aloce banii strict pentru cofi- nanțarea proiectelor de infrastructură prevăzute în planurile de dezvoltare locală și a celor realizate cu fonduri europene. Acest lucru nu s-a întâmplat.Un caz extrem: municipiul Brad, condus de un primar PSD, a primit doar 100 de mii de RON, în timp ce comuna limitrofă municipiului, 

Florin Cazacu loan Rus

(67644)

SIMPLU
RAPID
GRATUIT

GASEȘTE-Tl JOB' CONSTRWEȘTE-fl CARIERA!

form declarațiilor administratorilor unor astfel de cluburi, reiese că micuții chiulesc de la școală pentru a-și satisface hobby-ul sau achiziționează noaptea pachetul pentru program prelungit care durează de la ora 22 până la 7 dimineața. „Cei mai fideli clienți sunt copiii care sunt atrași de jocurile cu temă violentă, pornind de la shooțere și terminând cu jocurile de strategie. Vin în timpul orelor, iar uneori stau toată noaptea”, spune Marc C., administratorul unui club de In- ternet. Vânzătorii din magazinele de specialitate consideră măsura dorită de UE ca fiind binevenită pentru că în acest mod copiii sunt protejați de imagini pe care nu ar trebui să le vadă la vârsta lor. „Eu cred că măsura interzicerii achiziționării de jocuri violente de către copiii sub 16 ani e foarte bună, chiar dacă din acest motiv vânzările vor scădea. Jocurile cele mai cumpărate sunt tocmai cele vizate de UE ca fiind cu caracter violent. Se cumpără
Crișcior, al cărei primar este liberal, a primit 900 de mii de RON.Legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale limitează strict utilizarea cotei de 20 lă sută din fondurile alocate prin Consiliul Județean către unitățile administrativ teritoriale. Această cotă din fonduri trebuie alocată doar pentru finanțarea unor lucrări prevăzute în programele de dezvoltare locală sau pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din bani europeni. Primăriile care n- au proiecte nu ar trebui să primească fonduri. Restul de 80 la sută se împarte de

O groapă mare în obrazul Devei
■ O groapă în asfalt din 
care nu poate ieși nici 
mașina de salubritate e 
reclamată de deveni.

Deva (C.B.) - Dănuț Gavrea, cu domiciliul în Deva, reclamă faptul că în spatele blocului situat lângă pizzeria Veneția se află o groapă uriașă în asfalt care nu a mai fost plombată de doi ani. Cetățenii din zonă sunt nemulțumiți atât de aspectul inestetic al gropii care s-a umplut cu apă în urma precipitațiilor, cât și de faptul că primăria a lăsat să treacă atât de mult timp fără să le rezolve problema. Pentru că lângă groapă sunt instalate benele de gunoi, șoferul ma-

Se pierd nopți întregi în fața tastaturiishooțere, jocuri de strategie, cursele de mașini, dar și acele jocuri care sunt create special pentru cei mici”, afirmă Adrian Bar. Psihologii spun că violența este o cheie a succesului în jocurile video. „Din jocuri se învață comportamente agresive. Sexul și violența sunt nevoi primare care trec prin creier. Imaginile se
Finanțele Publice pe baza unei formule unice la nivel național.
PD și PSD protestează„Modul în care s-au împărțit banii nu este conform legii. Conducerea CJ a ținut însă mai mult cont de prietenii politice decât de lege”, a declarat consilierul județean al PSD, loan Rus. „Eu am primit doar 100 de mii de RON. Bani total insu- ficienți pentru municipiul Brad. Anul acesta am nevoie numai pentru cofinanțări de peste 200 de mii de RON pentru un program SAMTID și alte 500 de mii de RON pentru cofinanțarea unei instalații de sortare a gunoiului menajer. Este inadmisibil cum s-a gândit președintele CJ Hunedoara să împartă banii”, a declarat primarul PSD al municipiului Brad, Florin Cazacu. Nici partenerii de alianță ai PNL nu sunt mulțumiți de felul în care s-au împărțit banii. Primarul PD al municipiului Hunedoara,
w •ț’v’.v

Printre primarii cu trecere la con

ducerea CJ Hunedoara se numără

edilii din:

Deva (PNL) 700.000 de RON, 

Vulcan (PG), 500.000 RON,

Aninoasa (PD) 600.000 RON, 

Hațeg (PNL) 500.000 RON. 

Siffleria (PNL) 200.000 RON, 

Uricani (PC) 1.900.000 RON, 

Crișcior (PNL) 900.0Q0 RON.

Viceprimarul promite că astupă groapa în două săptămânișinii de salubritate întâmpină reale probleme în a-și poziționa autovehiculul pentru golirea lor.
Răspunde viceprimarul De

vei, Florin Oancea: „Nu putem să astupăm groapa până când personalul de la stațiile care 

adresează direct encefalului care mai e denumit și creierul animalic. Lumea reacționează la sex și violență, iar cei care creează jocuri video cu aceste caracteristici cunosc cheia succesului. Din păcate, toate vârstele sunt afectate de aceste jocuri, nu doar copiii”, spune Dan Oltean, psiholog în cadrul IȘJ.

Nicolae Schiau

*1

Nicolae Schiau, este supărat că nu a primit nici un leu în afâră de cei repartizați prin formula de calcul. „Este revoltător. Vina este însă și a consilierilor noștri plecați din Hunedoara. La următoarea ședință la PD voi pune problema. Nu se mai poate. Consiliul Județean a devenit o mașină de vot”, a declarat edilul.

se ocupă de asfaltatul străzilor nu-și începe activitatea. Am înțeles că de-abia săptămâna viitoare se va începe lucrul și, în consecință, groapa pe care domnul Gavrea o reclamă va fi astupată în maxim două săptămâni”.



• • Interes. Alexandru lacob, juniorul LjCorvinului 2005 Hunedoara, este în atenția cluburilor. în afară de Steaua și Dinamo, și alte echipe din Liga I s-au arătat interesate de achiziționarea lui: Oțelul Galați, FC Vaslui, Jiul Petroșani, Poli Timișoara și FC Argeș. (V.N.)
Victorie în primul amical

Hunedoara (C.M.) - FC Corvinul 2005 aînceput cu dreptul seria jocurilor amicale de

Revenire aproape imposibilă

verificare, câștigând miercuri cu 3-1 partida

Titi Alexoi

cu Inter Blaj (liga a IlI-a), disputată la finalul cantonamentului de la Sovata. Pentru hunedoreni au marcat M. Dăscălescu (65) și Pribac (97 și 127), iar pentru Inter a punctat N. Iorga (min. 10). „în mare sunt mulțumit de joc, însă mai sunt multe lucruri de pus la punct. Jucătorii comit încă multe greșeli depoziționare în teren și de interpretare a partiturii tactice pe care o stabilim, însă avem suficient timp să remediem carențele”, comenta Titi Alexoi, antrenorul hunedore- nilor. Până în data de 7 februarie când va pleca într-un turneu de pregătire în Grecia pentru 10 zile, Corvinul va mai disputa câteva amicale. Primul va fi sâmbătă, 27 ianua- re, cu Dacia Orăștie.
Campionii Devei la voleiDeva (D.M./B.B.) - Echipa C.N. “Traian” Deva a ocupat locul I atât la feminin, cât și la masculin în cadrul fazei municipale a Campionatului Național de Volei rezervat echipelor de liceu. Echipa feminină a G.N. „Traian” a obținut patru victorii din tot atâtea posibile și a devansat formațiile F^eăpr G.Ș. „Grigore Moisil”, C.N. „Dece- bss‘”, Pedagogic „Sabin Drăgoi” și G.Ș. Energetic, in cadrul turneului desfășurat, în zilele de 16-17 ianuarie. Situația s-a repetat și în competiția rezervată băieților, desfășurată în zilele de 24 și 25 ianuarie, când echipa de la C.N. Traian a avut de asemenea un parcurs perfect numai cu victorii. Primele două clasate la ambele categorii vor participa la faza județeană care va avea loc în luna februarie. Etapa județeană la feminin se va ne la Deva, iar cea masculină la Călan.

CN Traian - G.Ș. Energetic 2- Q; CN Decebal - 6.Ș. Moisil 
1-2; L Pedagogic - CN ftatan 0-2; G.Ș. Energetic - EN 
Decebal O-2; t. Pedagogic - G.Ș. Moisil 02; G.Ș. Moisil 
- G.Ș. Energetic 2-0; CN Decebal - L rledagoț O; G.Ș. 
Moisil ~ CN Traian 1-2; G.Ș. Energetic - L. Pedagogic 0- 
2; CN Traian - CN Decebal 2-0

CN Traian - G.Ș. Energetic 2-0; CN Decebal - G.Ș. Moisil 
2-0; L. Pedagogic - CN Traian 0-2; G.Ș. Energetic - 
Decebal 1-2; L. Pedagogic - G.Ș. Moisil 2-0; G.Ș. Moisil 
- G.Ș. Energetic 2-0; CN Decebal - L. Pedagogic 2-1; 
G.Ș. Moisil - CN Traian 0-2; G.Ș. Energetic - L. Peda
gogic 0-2; CN Traian - CN Decebal 2-0.

»

■ Divergențe mari 
între finanțatorul de la 
Cetate și antrenorul 
Marcel Șerban.

Valentin Neagu_______________
valentin, neagu@informmedla.ro

Deva - Se pare că la CSM Cetate Deva, echipă din Liga I feminină de handbal, apele au început să se tulbure. Și acest lucru se întâmplă în urma unor rezultate slabe ale echipei din ultima perioadă, ceea ce le-a îndepărtat pe handbaliste de obiectivul propus. Participarea la o cupă europeană.Primul semnal a fost imediat după meciul de la Deva cu HCM Roman, când de- vencele nu au reușit decât un rezultat de egalitate. Finanțatorul echipei, Marian Muntean, a declarat atunci că „antrenorii Marcel Șerban și Ioan Mătăsaru, împreună cu jucătoarele pe care le antrenează sunt traseiștii handbalului românesc”. Câteva
„0 să ne tragă lumea de 
urechi"
■ Președintele Consi
liului Județean are mari 
rezerve în posibilitatea 
unui sprijin pentru Jiul.

Valentin Neagu
valentin.neagu@lnformmedia.ro

Deva - Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean, a declarat ieri că instituția pe care o conduce nu este dispusă să mai ajute financiar formația Jiul Petroșani, pentru că este o echipă fără performanțe, care se luptă pentru evitarea retrogradării. Președintele a pre-
TransferuriPetroșani (V.N.) - După cum se știe, Jiul Petroșani parcurge o perioadă dificilă, atât din punct de vedere financiar, cât și al formării lotului de jucători. Referindu-se la cel deal doilea subiect, Marin Tudo- rache, antrenorul echipei, a declarat că Marinică, Panaites- cu, Găldeanu și Borza nu vor fi singurii jucători excluși din lot. „Mai sunt și alții pe lista de așteptare. Și le transmit jucătorilor care nu se pregătesc conștiincios la antrenamente că vor avea soarta celor patru fotbaliști puși pe lista de transferuri”, a spus tehnicianul. El a mai menționat că se gândește să-l păstreze în lot pe portarul american Jeremy Uhl.

Ioan Mătăsaru și Marcel Șerban pe vremea când erau împreună la echipă (Foto: Traian Mânu)zile mai târziu, Marcel Șerban a declarat că tensiunea meciurilor l-a îmbolnăvit de inimă și că va lipsi o lună pentru a se îngriji de sănătate, dar nu exclude și înlăturarea sa de la echipă.Din discuția de ieri însă cu finanțatorul, am înțeles că tensiunile dintre antrenorul 

cizat că persoanele din conducerea clubului Jiul i-au cerut să sprijine din nou din punct de vedere financiar echipa din Petroșani. „Desigur, vom discuta cererea lor de a primi ajutor financiar, dar cu siguranță vor exista pro bleme în aprobarea ei. Noi i-am ajutat să se mai salveze o dată de la retrogradare, i-am ajutat să-și plătească datoriile către bugetul statului, acum ne cer iar ajutorul. Trebuie să înțeleagă că suntem o instituție publică și nu ne permitem să investim bani în echipele perdante. O să ne tragă lumea de urechi 

principal și patron s-au transformat în mari divergențe.
Fără cale de întoarcere„Șerban a declarat că este bolnav de inimă, dar eu zic că are probleme cu capul. Vreau să spun că nu a dovedit capacitatea de a gestiona cum trebuie lucrurile la echipă. Dacă 

Mircea Moloț nu ar da bani unei echipe perdante (Foto: t. Mânu)dacă dăm bani echipelor care nu fac performanță”, a spus Moloț. El este de părere că cei care dau bani la o echipă au dreptul să ceară și performanțe de la aceasta. „Vrem și noi rezultate de la această 

știa, nu ajungeam acum din nou către coada clasamentului”. Ne-a mai spus și alte treburi Marian Muntean, din care am tras concluzia că Marcel Șerban nu are cale de întors la Cetate. Oricum, până la lămurirea lucrurilor, echipa va fi coordonată de secundul Ioan Mătăsaru.

echipă. Sigur că nu ne este indiferentă soarta ei pentru că este singura echipă din județul Hunedoara care se află în Liga 1, dar trebuie să și confirme investițiile”, a menționat Mircea Moloț.

Vrej ca CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă in 27 februarie:

~ __ w-’.’ •» • sau w CwZVC—

P- fi’fi r .j munca ta in gospodărie să fie mai ușoară, sau ^2 pentru câ după Sărbători, cu siguranță, ai rămas
1 1 - f Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă ia

- j copia după chitanța până în 26 februarie Cu CL, 2007 a început câștigător!
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• Ogăraru, servant. Ajax Amsterdam s-a calificat, în sferturile de finală ale Cupei Olandei, după ce a învins, cu scorul de 4- 0, formația Haarlem, al doilea gol al „lăn- cierilor" fiind înscris în urma unei pase de la fundașul George Ogăraru. Fostul stelist, care a fost titular, a pasat decisiv la golul marcat de Leonardo, în minutul 34. (MF)
• Ronaldo la Milan. Cluburile Real Madrid și AC Milan au ajuns la un acord, pentru transferul atacantului brazilian Ronaldo, a anunțat presa italiană. Potrivit cotidianului La Repubblica, AC Milan va plăti 7,5 milioane de euro pentru Ronaldo, care era de mai mult timp doar rezervă la Real Madrid, (MF)

M. United, spionată din avion

Vitali Klitschko, retras din activitate in noiembrie 2005 din cauza unei accidentări, va reveni în ring In luna

H Antrenamentele se
crete ale echipei Man
chester United, filmate 
din avion.București (MF) - Antrenamentele secrete ale echipei Manchester United au fost filmate dintr-un avion Cessna 172 Skyhawk cu o tehnologie avansată, dotat cu o cameră de luat vederi și care a survolat zona de deasupra bazei de pregătire a formației antrenate de Alex Ferguson, susține Daily Mirror.După una din filmări, ce a avut loc în urmă cu o săptămână, miercuri dimineața, înregistrarea a fost dusă de la un aeroport din Derbyshire la un service din apropiere de aeroportul Heathrow, unde i-a fost înmânată unui „client misterios” într-un Chrysler Grand Voyager. Daily Mirror susține că în acest sezon au avut loc patru astfel de misiuni de spionaj. „Când survola zona în care se află terenul de antrenament, de jos se putea vedea clar o lentilă circulară imensă. Un panou al avionului a fost scos pentru a permite ca atât camera de filmat, cât și cea de fotografiat să surprindă imagini”, scrie Daily Mirror. Ziarul menționează
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Starurile de la Manchester United sunt ținute la secret de oficialii clubuluică avionul Cessna aparține companiei Skytrax Aviation și a coborât până la altitudinea de 457 metri pentru a surprinde imagini mai bune. „Avionul a fost echipat cu cele mai bune tehnologii pentru operațiunile de supraveghere. Poate să zboare fără să facă zgomot mare și are la bord

echipamente specializate în valoare de 50.000 de lire sterline”, a declarat un expert în aviație. „Nu se știe cine a autorizat filmarea și dacă materialul este destinat acestei țări sau a fost făcut pentru străinătate. Imaginile cu jucători ca Wayne Rooney și Cristiano Ronaldo lucrând la

tactică, lovituri libere și pe- naltiuri, surprinse în uimitoarea misiune de spionaj ar putea fi neprețuite pentru echipele rivale”, precizează jurnalul englez. Manchester United se află pe primul loc în campionatul Angliei și evoluează în continuare în Liga Campionilor.
Pact fotbalistic secret anti-Vest

aprilie. Fost campion mondial la categoria grea, versiunea WBC, Vitali are intenția de a reveni într-un meci curusul Oleg Maskaev, deținător al titlului mondial WBC. (Foto:EPA)

Rednic vrea încă doi atacanți
București (MF) - Tehnicianul Mircea Rednic a declarat că la Dinamo ar mai putea veni, vineri sau sâmbătă, doi atacanți internaționali și a precizat că Benfica este favorită în dubla manșă din 16-imile Cupei UEFA. „Am văzut cel puțin patru jocuri ale echipei Benfica în care, chiar dacă nu a jucat bine, a câștigat, ceea ce arată că este o mare echipă. Benfica este echilibrată în apărare, la mijloc și în atac. Nu avem multe șanse, dar avem câteva și vom lupta pentru a profita de ele. Am încredere în jucătorii mei și ne vom pregăti pentru victorie”, a spus Rednic.Mircea Rednic a respins posibilitatea ca mijlocașul rus Vladimir But să fie transferat la Dinamo deoarece „a stat un an fără a juca fotbal și are nevoie de cel puțin o lună pentru a reveni în formă”. Dinamo se află într-un stagiu de pregătire în Portugalia, unde a susținut până în prezent două meciuri amicale: 0-1 cu Vitoria Guimaraes și 0-0 cu Lokomotiv Moscova. Dinamo va susține următorul meci amical joi, în compania formației Academica Coimbra. în Portugalia, Dinamo va mai întâlni pe Uniao Leiria (30 ianuarie) și Rio Maior (1 februarie).

■ Un ziar spaniol 
susține că țările din Est 
pregătesc o lovitură de 
stat la alegerile UEFA.București (MF) - Cotidianul El Mundo Deportivo susține că țările din fostul Bloc Est- european au un pact secret pentru a-și vota cei patru candidați: Grigori Surkis (Ucra- nia), Frantisek Laurinec (Slovacia), Mircea Sandu (România) și Liutauras Varanavicius (Lituania) în Comitetul Exe

cutiv al UEFA. „Europa fotbalistică se poate divide serios la alegerile pentru președinția UEFA. Nu dacă va fi reales Lennart Johansson sau dacă va fi Învingător Michel Plati- 
ni, ci pentru că țările din fostul Bloc Estic cu aliați precum Turcia, Israel sau Cipru vor să dea o adevărată lovitură de stat pentru ca cei patru reprezentanți ai lor să intre în Comitetul Executiv al UEFA și să limiteze puterea granzilor”, scrie El Mundo Deportivo. Sursa citată subliniază că a

avut acces la pactul secret al țărilor din Est, care își vor vota cei patru candidați: Grigori Surkis (Ucrania), Frantisek Laurinec (Slovacia), Mircea Sandu (România) și Liutauras Varanavicius (Lituania). Apoi, aceste țări își vor uni voturile pentru vicepreședintele federației turce Șe- nes Erzik, pentru ca acesta să fie reales ca membru al CE.Marele prejudiciat, conform El Mundo Deportivo, va fi portughezul Gilberto Parca Ma- dail, dar ar putea fi și Angel
Mar ia Villar, chiar dacă oficialul spaniol are relații foarte bune cu federațiile din Blocul Est-european.

Roger Federer

Finaliști la Australian Open
■ Șarapova, Williams și 
Federer s-au calificat în 
finală la primul turneu 
de Grand Slam al anului.

București (MF) - Jucătoarea rusă de tenis Maria Șarapova, principala favorită a competiției, și sportiva americană Serena Williams s-au calificat, ieri, în finală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Șarapova a trecut, în semifinale, cu scorul de 6-4, 6-2, de belgianca Kim Clijsters, cap de serie numărul 4, în timp ce Williams a trecut, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-4, de cehoaica Nicole Vaidisova, a zecea favorită a competiției. Șarapova, în vârstă de 19 ani, care și-a asigurat deja prima

poziție în clasamentul WTA, se află la prima finală la Mel- bourne și totodată este prima rusoaică prezentă în ultimul act la Australian Open. Williams, locul 81 în clasamentul WTA, a câștigat șapte turnee de Grand Slam și nu a pierdut niciodată în semifinale sau în finală la Australian Open. Finala dintre Maria Șarapova și Serena Williams se va disputa sâmbătă.
Aproape de recordTenismanul elvețian Roger Federer, principalul favorit al competiției, s-a calificat, ieri, în finală la Australian Open. Federer l-a învins, în semifinale, cu scorul de 6-4, 6-0, 6-2, pe americanul Andy Roddick, cap de serie numărul 6. Elve-

Maria Șarapovațianul va disputa a șaptea finală consecutivă de Grand Slam, reușind să egaleze performanța australianului Jack Crawford stabilită în anul 1934. Dacă își va păstra titlul la Melbourne, Federer, în vârstă de 25 de ani, va câștiga al zecelea titlu de Grand Slam și se va afla la doar patru victorii de recordul americanului Pete Sampras.
Prima femeie arbitru la 
rugby masculin

București (MF) - Australianca Sarah Co- rrigan va deveni prima femeie arbitru într- un turneu internațional masculin de rugby, a anunțat, joi, Federația Australiană de Rugby, citată de AFP.Sarah Corrigan, în vârstă de 26 de ani, a fost aleasă de IRB (forul mondial de rugby) pe lista celor 14 arbitri pentru Campionatul Mondial under-19, care se va desfășura în luna aprilie, la Belfast.Anul trecut, Corrigan, care este arbitru de zece ani, a devenit prima femeie care a arbitrat o semifinală la Cupa Mondială feminină, la meciul dintre Anglia și Canada de la Edmonton, din luna septembrie.

Campioni europeni la 
patinaj perechi
■ Cuplul Aliona Savșen- 
ko/Robin Szolkowy a 
câștigat medalia de aur 
la CE de la Varșovia.București (MF) - Cuplul german Aliona Savșenko/ Robin Szolkowy a câștigat, miercuri, medalia de aur în proba de perechi din cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic, de la Varșovia, informează AFP.

Vicecampioni europeni la ediția de anul trecut, de la Lyon, cei doi reprezentanți ai Germaniei au câștigat proba, cu un total de 199,38 de puncte.Pe locul doi s-au clasat rușii Maria Petrova/Alexei Tikhonov, cu un total de 179,61 de puncte, în timp ce medalia de bronz a revenit perechii poloneze Dorota Siudek/Mariusz Siudek, care a obținut 170,91 de puncte. Campionii europeni s-au sin
cronizat perfect (Foto epa)

Au ratat finala
București (MF) - Pere-' chea Andreea Văideanu/' j Erika Zanchetta (Româ- nia/Italia) a ratat, ieri, calificarea în finala probei de dublu junioare de la Australian Open. Văideanu și Zanchetta au fost învinse, în semifinale, cu scorul de 6-3, 6-2, de cuplul Julia Cohen/ Urszula Radwan- ska (SUA/Polonia), cap de serie numărul unu.
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Șl MAI APROAPE DE TINE PRIN PROGRAMELE SALE LOCALE:

Vând ap. 2 camere (03)

• semidecomandat  ̂etal 3, str. Cioclovina, 
Deva, superamenajat, contorizări, termo- 
pane, centrală, preț la vedere, fără inter
mediari. Tel. 0748/125353, 0742/032283. 
(11/22.01)

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, interfon, 2 intrări 
prin scară și balcon, zona Gojdu, Al. Crinilor, 
125.000 ron. Tel. 0723/227569. CD

• irgent, decomandate, Deva, B-dul luliu Maniu, 
et. 2, parchet, ST 55 m, termopan, contorizări, 
balcon mare închis, preț 135 000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

• Deva, Al. Straiului, decomandate, 
centrală termică, balcon închis, ușă 
metalică gresie, faianță, contorizări, preț 
70.000 ron, negociabil. Tel. 0721/296401. 
(2/25.01)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000ron. Tel. 0254/223336. (T)
• Gojdu, 52 mp, balcon, parchet, termopan, 
110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)
• modificat, centrală termică termopan, 
parchet, gresie + faianță ST 50 mp, balcon 
închis, zona Bălcescu, preț 980 mii, negociabil, 
tel. 0742/019413 (Al)

• decomandate, contorizări, balcon, et 4/10, B- 
dul luliu Maniu, preț 130000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Aleea Bejan, et 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., contorizări, 
preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zonă ultracentrală et 3, dec, amenajat et. 3, 
contorizări, s=56 mp, mobilat preț 165.000 ron, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• AL Moților, et 3, semidec, contorizări, preț 
72.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 3, semidec., contorizări, preț 70.000 
ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!
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Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
Completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte: 

va:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
A Alimentara Dacia;
5. Intersecția ZamfireScu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

\,a - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison 
(Șc. Generală Nr.l) 
Slntuhalm nr. 25

nunțurile de mică publici
ste sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

(lângă

• dec, parchet, faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• circuit, ^esle, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona KogăHceanu, balcon mare, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță vedere pe 2 
părți, preț 130.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)

• dec, zona Gojdu, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bucătărie modificată 
preț 118.000 ron, neg., tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• zona Măityti, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron, neg., tel 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• eta| 2, Zona Zamfirescu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron, neg., tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808. (A4)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom
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• zona Micro 15, etaj intermediar, repartitoare, 
termopan, ușă metalică, ocupabil Imediat, preț 
52.000 ron, neg., tel 0788/165703, 0740/535095, 
232808. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684, (A5)
• dec, etal intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.(A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvln, preț 
130.000 ron, neg., tel, 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• zona Dada, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tltu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324. 
(A7)
• tn blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă, 
C.T., preț 155,000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7) k
• zona Sala Sporturilor, semldec, etaj 4,' 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Llc. Auto, dec, et 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
li vi ng mare, CT cu telecomandă, termopane etc, 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578, (A8)
• zona Zamflroscu, 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, bale, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8) I

• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel, 0746/779288. (A8)

• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg.,tel. 0746/779288 (A8)
• zona Gojdu, sdec,, multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță, geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317314. (A9)
• zona Bd. Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări Integrale, etaj 1. preț negociabil, tel. 
231800. (A9)

• sdec, amenajat modern (CT, termopan, aer 
condiționat), Integral mobilat șl utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj Intermediar, vedere 

spre B-dul 1 Decembrie, preț 160,000 Ron, tel. 
231800. (A9)

• Ind, ser xnandata, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Irad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Ind, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Irad, modificata, llvlng, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

o urgent, zonă centrală Deva etaj 1 • 3, 
ne/amenalat, plata pe loc. Tel. 0730/853225, 
0745/892829.(8/25.01)

• urgent, Deva, plata Imediat, tel. 215212. (Al) 
o foarte urgent, apartament 2 camere, In Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata Imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron până la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
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Vând ap. 3 camere (05)
• Gojdu, etal 1, balcon, parchet, contorizări 
complete, preț 136 000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță zona 
Mărăștl, preț 28000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
e zona Progresul, et 1, dec,, 2 băl, parchet 
apometre, repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent zena Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 153.000 ron, neg., tel. 
0740/013971. (A2)

e urgent, mm Dorobanți, st = 90 mp, 2 băl, 
balcon, contorizări, preț 153.000, tel, 0740/013971, 
(A2)
e dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024.(43)
o doc, gresie, faianță parchet laminat CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld, neg., tel. 0742/290024,232060. (A3) 
o doc, 2 băl, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenalat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
o decomandata,! băl, balcon mare, contorizări 
totale, parchet zona Emlnescu, preț 135.000 ron, 
negociabil, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809,(A4)
o cu garaj șl boxă mare, zona împăratul Tralan, 
110 mp, etal 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită accept credit Ipotecar, 
preț 79.000 euro neg» tel. 0723/251498 
0745/302200,232809. (A4)
o decomandata, zona hotel Deva 2 băl, vedere 
pe 2 părți, centrală termică preț 150.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etajă contorizări la apă șl gaz, parchet, 
gresie, faianță Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
e etal X centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Straiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semldec., et.l, neamenajat, 
ocupabil Imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
e zona Dacia, semldec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, Izolat preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324 (A7)
e zona Minerului, dec., etal 3. parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324 (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băl amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil Imediat amenalat la chele, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul,parterlnalt balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608 (A7)
• B-dul Dada, et. 1, In circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garal+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288 (AB)
• zona bnpărotul Tralan, dec., 2 băl, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec, baie cu gresie, 
faianță termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garai sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Progresul, Deva, dec, hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg, tel. 231300, (A9)
• zonă central Irad, 2 bă, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• zona B, Brad, 2 terase închise, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040,490, 0788/158.483. 
(A10)

• dac, «13, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modem, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg, tel. 
223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• AL Laleîeor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg, 
tei. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat 
C.T., preț 115.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpațl, dec, etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec, C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona l Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva. 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrala termică 130 mp, 240000 ron. tel. 
0722/564004,(Al)
• zona l Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenalat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

• casă In Deva, sau schimb cu apartament 3 
camere, poziție centrală etaj 1, în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)

• casă tn Geoaglu, 4 camere, 2 holuri, bale, 
cămară 2 intrări, pod, pivniță bucătărie de 
vară gara), curte, grădină gaz, preț nego
ciabil. Tel. 0726/694936, 0721/089191. 
(3/12.01)

S.C. SARMISMOB S.A. Deva

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ:
- Tâmplari, operatori prelucrarea lemnului,
- Muncitori necalificați pentru a urma cursul de 
calificare în ocupația de tâmplar
• Responsabil cu protecția muncii TSI șl protecția 
mediului.
Cerințe: sâ fie avizați șl certificați conform 
legislației in vigoare.
Relații suplimentare, depunere CV șl program^S 
pentru Interviu la sediul societății, in Deva, str. 
Dr. V. Șulaga, nr. 2, tel. 2278B6.

VinziCumperiînchirieziSchimbiCauți

(75622)

Alege CL pentru anunțul tău

Cumpăr casâ (14)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă Indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)
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• wgent, zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
preț 45.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

• im*Ik, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Carpațl etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro, negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită, 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• (t X dec, 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg, tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)

angajează:

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS2»

■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 

10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25, ap 2
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rugate trimită mn CV te 
tac 0254031.068

• Dova, 2 camere, bucătărie, bale, cămară hol, 
terasă boxă pivniță zonă centrală, încălzire 
centrală necesită amenajări Interioare, posi
bilități mansardare, posibilități extindere, nego
ciabil. Tel. 0254/260526. (T)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Răduleștl, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 2 camere, bucătărie, baie, piscină curte șl 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• ! cantate, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță, CT pe lemne, tămpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și dlflerență 0742/290024,232060. (A3)
• casă nouă D+P+M, llvlng, bucătărie, bale, 3 
camere, toate utilltățlile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896 (A5)
• 2 camera, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st* 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, baie, 
s= 150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg.,tel.0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel, 206003,230324. (A7)
• zona Căiugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcția 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băl, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• regent casă în Deva, zonă centrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă. încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• urgent, tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• zona Parc Deva, (D+P), 6 camere, 2 băi, 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe gaz și 
pe lemne), garaj, anexe, ST - 800 mp, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141. (A9)
• zona centrală Brad, casă cu 5 camere, living, 
anexe, garaj, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, lângă Liceul Avram lancu. 2 camere, 
grădină preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, com. Bucureșci, 4 camere, 2700 mp 
teren, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• zona A, Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, apă curentă posibil priva
tizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp. preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• zona B, Brad, curte, garai, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• urgent, casa cu grădină Deva sau Slmeria, 
plata Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la tara (17)

• casă de locuit dependințe, grajd, șură, 
șopron lemne, cocini, gădlnă 1950 mp, teren 
agricol, comuna Vața de Jos, sat Blrtln, nr. 
82, preț avantalos. Tel. 0743/986782, 
0749/635516.(13/22.01)

• casă 2 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică lemne, parchet, gresie, faianță 
termopane, toate condițiile, plus anexe, 
livezi, pădure, la 12 km de Geoaglu, preț 
37.000 euro, negociabil. Tel. 0728T3582&

Case de vacantă (15)
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată mobilată, teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
naiatâ, preț 75.000 euro, neg.. 0742/290024, 
232060. (A3)

• cabană do lemn, dimensiuni 6x6, 
mansardă Tel. 0722/437730. (2/19.01)

• zona Blăjenl Brad, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată curent, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând garsoniere (19)
• 2 cămări, terasă închisă parter, contorizări, 
faianță gresie, zona Dacia, preț 70.000 ron, nego
ciabil, nu sunt agent imobiliar. Tel. 229017, 
0728/069396. (T)
• aemldecomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia, preț 58.000 ron, tei. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Bajan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 26.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)

• Dada, et 4. semidec., s= 26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)
• aamldec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Mioriță preț 76.000 ron, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• semldec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Kogălniceanu, preț 70.000 ron, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, zona Dorobanți, 
preț 26.000 euro, tel. 0741/154401,227542,5«ari 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, supi a,ață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• urgent semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărâști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semldec, parchet CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Dorobanți, etaj 1, dec., 34 mp, balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
gresie, faianță bine întreținută preț 31.000 euro, 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)^
• garsonieră dublă, zona Gojdu, etaj JErne- 

diar, contorizări totale, modificată parchet, 
gresie, faianță accept credit ipotecar, preț 
78.000 ron, neg., tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• zona Carpațl, etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repede, preț 
76.000 ron, neg., tel 0788/165703, 0745/302200. 
(A4)
• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandulul. preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228, (A5)
• et X gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor,
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5) J
• dec, et 3, gresie, faianță contorizări iași 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 camera, baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

S.C. HOJ AUTO CENTER SRL, localitatea 
Orăștie, Str. Pricazului, bl. 54, anunță elaborarea primei versiuni 
a planului/programului „PLATFORMĂ DEZMEMBRARE AUTOVE
HICULE UZATE, ȘOPRU Șl AMPLASARE CONTEINER, ÎMPREJ
MUIRE - extravilan GELMAR" și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate 
realiza la S.C. HOJ AUTO CENTER SRL, localitatea Orăștie, Str. 
Pricazului, bl. 54, zilnic, între orele 10-13.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 32, în termen de 15 zile calen
daristice de la data prezentului anunț.

(75299)

Responsabilități:
■ descărcare - ambalare - paletare - 
încărcare marfă

Cerințe:
■ disponibilitate la efort și program prelungit
■ cunoștințe în domeniul instalațiilor 
sanitare reprezintă avantaj

-i

Se Qfetâ:
• salariu motivant, tichete de masă, mediu 
de lucru modem
Persoanele interesate sunt rugate să trimită 
un CV la adresa: Centrul Logistic Romstal 
Deva, Calea Zarandului, nr. 85, sau la 
adresa de e-mail:

Relații la telefonul: 0254.224330.

(75743)

RECLAME

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

(32135)

• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat, 
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)
• zona ZamflrMcu Deva, dec., amendată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizărl, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec., amenalată (gresie, 

' faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu
parchet, contorizărl, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231.800,0740/317314, (A9)

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

Vând terenuri (21)
• două terenuri de 6.000 și 24.700 mp, localitatea 
Totești Hațeg, lângă canton, acte tn regulă titlu 
și cf, preț negociabil. Tel. 0254/212272,

) 0723/732560. (T)
S «loc de casă Hunedoara, 3500 mp, fs 21 m, apă 

gaz, curent, loc drept zonă liniștită, preț nego
ciabil. Tel. 0723/005657,0747/191372. CT)
• MravSan, Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• tr» m, In Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

I

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de Dumnezeu cu puteri benefice.Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în casele celor blestemați de soartă. Tel. 0746/387.809.Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi-a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în afaceri. 'Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că m-a ajutat să mă împac cu soțul.Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin telefon. Tel. 0746/387.809

• două terenuri Intravilan, flecare 2900 mp, 
la 15 km de Deva, comuna Brănlșca, preț 
negociabil. Relații tel. 0788/665747. (8/18.01)

• urgent teren Intravilan, în zona Săntuhalm, 
st= 2.480 mp, facilități: apă, gaz, curent, preț 22 
euro/mp, tel. 0740/013971, (A2)
• urgent, teren Intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel, 0742/290024, 
232060.(A3)
• urgent grădină + construcție casă, livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Inbavllan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren lan, st=6251 mp, fS 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024 232060. (A3)
■ b> Deva, zona Emlnescu, parcelat de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară 
poziție bună ideal pt. Investiție, construcție 
casă acte la zi, preț de la 22-25 euro/mp, nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095, (A4)
• la DN7,între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1300 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel.223400,0720/387896,0751/573684 (A5)
• teren axtravflan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688 (A5)

• St • 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• st = 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren Intravlan, st = 2000 mp, la strada Arehia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr, de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• totrav tn Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.141 sau 
231300. (A9)
• zona Bajan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, bl satul Dudești (Dealul Mare) 1000 mp, 
pentru construcție Vilă, preț atractiv tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Dsva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Intravilan zona B, Brad, 1 ha, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, la șosea pe malul Arleșulul, 0,5 ha + 
pădure, pentru construcție case de vacanță, 
preț negociabil, tel. 0254/613,366,0788/040.490, 
(A1B
• zona B, Brad, 1350 mp, intravilan, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040,490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hoctare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Dava, 150 mp, P +1 cu teren, 2 garaje, centrală 
termic, canalizare, apă, gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• hală di producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pontru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, Intrare din stradă, 
Ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)

• m vfndi apartament 2 camere, zona 
Emlnescu, parter, modificat spațiu comercial, 
parchet, gresie șl faianță, contorizărl, ocupabll 
repede, preț 120.000 ron, negociabil, tel 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărâttl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona 9o)du> Deva, pretabll pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto și 
pletonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800, 
212.141. (A9)
• clădire P+2, construcție nouă, sc 320 mp, 
amenajată, pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210.000 euro tel, 0740/317314. 
(A9)

Imobile chirii (29)

• odaz contract tfe InchWare reitaur 
bar, luperdotat, piua ferazâ, Simeria. Tal 
0723/395906.

• olar pentru închiriere apartament 2 camere, 
etaj 1, central Deva, mobilat, aragaz, frigider, tv 
color, mașină de spălat, preț 200 euro/lună Tel. 
0722/968910,0721/055313. CD
• ofer p ru închiriere apartament 3 camere, 
mobilat stil occidental, centrală termică, zona 
Dorobanți, pe termen lung. Tel. 0722/502097. 
(12/25.12)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, complet mobilat și 
utilat, centrală termică, preț 300 euro negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, ultracentral, ST 136 mp, la bulevard, vad 
excelent, tel. 0726/710903. (Al)
• ST 120 mp, vitrină 15 m, grup social, zona Lido, 
preț 16 euro/mp negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• ofer spre închiriere garsonieră, în zonă 
centrală, mobilată, utilități, preț 100 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)

S.C. MONDEXS.A. Sibiu,
Producător ciorapi damă și șosete copii, 

femei și bărbați 
ANGAJEAZĂ

Vânzătoare pentru punctul de 
lucru Deva, magazin ULPIA 
Relații la telefonul: 0724/377.790.

(75748)

z&eekukjt
Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare scoate la concurs 2 
(două) posturi vacante pentru sectorul prevenirea criminalitâții în mediul peniten
ciar, după cum urmează:

-1 post șef birou I (ofițer)
• 1 post agent operativ principal I
Concursul va avea loc începând cu data de 26 februarie 2007, ora 10.OO, la sediul 
Penitenciarului de Minori și Tineri Craiova, str. Bariera Vâlci, nr. 160 A, județul Dolj. 
Taxa de participare la concurs este de 50 RON și se va achita de câtre candidați cu 
ocazia înscrierii.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de 
Maximă Siguranță Bîrcea Mare, str. Sântuhalm, nr. 1 - Biroul Resurse Umane, 
zilnic între orele 08.00-14.00 și pe pagina WEB a Administrației Naționale a Peni
tenciarelor: www.anp-just.ro.

(75707)

• garsonieră, dec, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 
gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• apartament 3 camere, în zona pieței centrale, 
amenajat în stil occidental, cu centrală termică 
și cheltuieli incluse, preț 400 euro/lună, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• In Deva, Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorizărl, preț neg., tel. 
231800,0745/511.776. (A9)
• zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212,141,0745/511.776. (A9)
• zonă ultracentrală, Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231300, (A9)
• zona gării Deva, dec., amenajat stil occidental 
(CT, termopane, spoturi, gresie,faianță), mobilat 
șl utilat integral, etaj 3, preț 320 euro/lună, neg., 
tel, 0745/511.776. (A9)
• zona Băkescu, dec., baie cu gresie, faianță, 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/lună, neg., tel. 231300, 
0723/619.177. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada papuc, 2 locuri, af 2001 Tal 
0766/246805.(10/101)

Auto străine (37)
• vând Otreon C3, af 2003, motor 1,2 benzină, 
extrase full, unic proprietar, carte service, 
mașină de garaj sau schimb cu Dacia, Matlz sau 
cielo. Tel. 0723/270348, m
• vând I woo Matlz, af 2004, luna mai, vopsea 
metalizată originală, închidere centralizată, 
alarmă, turelă radio CD MP3,32.000 km, carte 
service, mașină de garai- Tel. 0745/789789. (T)
• vând Vohro 244 GL înscris, CI, nr. noi, preț 
negociabil șl casă în Boz, grădină, teren arabil, 
pădure, Tel. 0721/614402. (T)
• vând Vohro V401,9 TDi, af 2001, ful l-electrlc, 
ABS, 5RS, TLG, 6 alrbag, MP3, climă, jante Al 16 
Inch, 8500 euro. Tel. 0723/227569. CT)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• închiriez buWooxcavator multifuncțio
nal, la preț rezonabil. Tel. 0722/319442. 
(3009312)

• ofer spre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara, pentru transport materiale construcții. 
Tel.0748/932411,0788/831918. (T)

| |
• vând cui x rotativ, pa gaz, cu 3 
cărucioare șl ti pentru padstnag mașină 
întins aluatul, malaxor, congelatoare 
orizontala, Tai. 0765'246805. (10/941)

• vând abricht nou cu ridicătoare și motor; 4 
tamburi, 1 arc spate, rulmenți față și spate noi, 
toate pentru l MS. Tel. 611439. (T)

• vând motosdvuKor 3,51, preț 12.000 lei, și 
recipient 30.000 l, preț 1,5 lei/kg. Tel. 
0767/240445. (3009302)

• vând tractor Steyer, recent adus din 
Germania, vamă achitată, stare 
excepțională, echipat cu plug, troliu 
forestier, 3500 ore funcționare. Tel. 
0788/756966,0722/663724. (6/16.01)

• vând mașină erblcldat de 450 litri; mașină 
plantat cartofi pe 2 rânduri, mașină scos cartofi, 
cositoare centrifugă cu 2 discuri, masa 1,65 m. 
Tel, 0723/378752. CT)

Piese, accesorii (42)
• vând portbagaj auto, de fabrică, stare foarte 
bună Tel, 0254/211124. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă de sufragerie, completă cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată 
aragaz, covor persan 3/4 m, Tel. 0723/851439. (T)
• vând vitrină cu sticlă vitrină cameră fotolii, 
masă 8 persoane, ușă, vitrină perete, bufet 
bucătărie. Tel. 229017,0728/069396. (T)
• vând mobilă combinată pat dublu, dulap, 
vitrină, măsuță +2 fotolii, birou, toate stare 
foarte bună Tel. 0720/400422. (T)

Comemorări (76)

Se împlinesc 6 luni de la dispariția dintre noi a scumpului nostru fiu
TAȘCĂU FLORINComemorarea va avea loc sâmbătă 27 ianuarie, ora 9, la Catedrala ortodoxă din Deva.

Nu te vom uita niciodată. Mama

Amintim cu aceeași tristete că se împlinesc 3 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru sot și tată,
ing. MEDREA CORNEL

Nu te vom uita niciodată. Odihnește-te în pace. Soția și copiii

Familia Frentoni, soția Jeni și copiii Cami și Alina amintesc celor care l-au cunoscut că au trecut șase săptămâni de la despărțirea de cel care a fost
MATEȘ ANGHELParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 27.01, ora 9,30, la Biserica de lângă Piața Centrală Deva.

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic 240 I, preț 100 ron. Tel. 
0354/105690. (T)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. a)
• vând ladi frigorifică 240 I, 7 sertare, stare 
foarte bună de funcționare, preț 450 ron. Tel. 
214504.(T)
• vând mașină de spălat Alba Lux, stare foarte 
bună preț avantaios. Tel. 219662, zilnic. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând purcel de 70-90 kg, scrofițe apte de 
montă rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145. 
(T)
• vând un cal, vârsta 8 ani, Vețel, nr. 20. Tel. 
237869.(4/25.01) 

• SC Full Service vinde vaci de lapte.
Informații latei. 0254/242060. (9/25.01)

• vând grâu panificabil, 200 tone. Tel. 
0788/029510.(7/22.01)

Altele (61)
• cumpăr paiet! de plastic, deșeu. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cadă baie, acrii, nouă cu mască frontală 
și scurgere automată incluse, preț 250 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând țuică de prune, calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț negociabil, 
în funcție de cantitate, Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)
• pierdui cornet asigurări sănătate pe numele
Duț Cornel, Se declară nul. (1/25.01)
• pierdu, carnet asigurări sănătate pe numele 
Georgesc Emilia Elena. Se aeclară nul. (10/25.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Istrate Alexandru. Se declară nul. (5/25.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Orga Ana. Se declară nul. (3/25.01)

Solicitări servicii (71)

• caut bona pentru îngriji,-t băiețel 7 luni, 
doamnă nefumătoare, cu vârsta cuprinsă 
intre 50 și 60 de ani, preferabil cu experiență 
in creșterea copiilor. Detalii la teL 
0722/478299.

Prestări servicii (72)

• meditez intensiv matematică pentru capaci
tate pe baza testelor naționale propuse; prima 
ședință gratuit. Hunedoara, tel. 0740/194667. (T)

(6/25.01)

(11/26.01)

• efectuez transport marfă 3,51, prețuri nego
ciabile. Tel. 0740/420521. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (73824)
• transport mobilier, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc volum, asigur 
demontare și menevrare mobilier la mutări. TeL 
0254/225578,0744/934462,0726/551701. CD

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez consilier juridic cu experiență; ofer 
salariu atractiv. CV-urile se pot trimite pe fax 
0254/219751. Informații suplimentare la tel. 
0724/355145,0721/265507.(8/19.01)
• companie marketing angajează agent 
(auditor) pentru județul Hunedoara. Cerințe; 
studii medii, mașină personală constituie 
avantaj. Tel. 0723/588945 intre orele 10 • 15. ev
urile la fax 021/3106772. (4/22.01)
a Motel Lowe angajează bucătar cu experiență 
precum și tineri doritori de a învăța meseria de 
bucătar. Relații latei. 0254/210932,0254/210935, 
0720/230181. (3009311)
• SC ■ producție angajează, în Devă economist 
cu experiență pentru postul de contabil; 
condiții: CIEL, EXCEL cod fiscal; avantaje: expe
riență, auto, limba franceză Tel. 
0722/533177.(3009307)
• SC - producție angajează în Deva, tehnician, 
maistru sau inginer ■ prelucrări mecanice; stagiu 
de formare și pregătire în Franța. Tel. 
0722/533177. (3009307)
• SC Ana Pan SRL Hunedoara angajează 
personal panificație: cocători, modelatori, 
frământători și șofer distribuție pâine; salariu 
atractiv. CV-urile se depun la sediul societății, 
str. viorele, nr. 1, parter. Tel. 0747/124741. 
(3009304)
• SC Full Service angajează agent comercial și 
șofer. Relații la tel. 0254/242060. CV-urile se 
primesc la fax: 0254/242060. (7/25.01)
• SC Royal Holding SRL Călan angajează 
personal în domeniul confecții, cu experiență 
minim 2 ani, salariu atractiv. Informații la tel. 
0745/112419 sau la sediul firmei, Str. 1 Decem
brie, nr. 32, tel. 734011.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10
tel. 0354-405-002.0254-235-509 ©
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Topul celor mai sexy bărbați
•Cu fanii. Mike Portnoy, bateristul și liderul trupei Dream Theater, a invitat fanii la studioul din New York unde trupa înregistrează noul album, pentru ca un grup de 30-40 dintre ei, selectați aleatoriu, să cânte un mic pasaj inclus într-una din noile piese.

Alesitas Președintele Boliviei, Evo Morales, a deschis festivalul tradițional al abundenței, „Alesitas”, care datează de pe vremea incașilor. (Foto: epa)

Au murit doi 
alpiniști

Wellington (MF) - Doi alpiniști japonezi au căzut, miercuri, aproape jumătate de kilometru și au murit, când coborau de pe Muntele Cook, cel mai înalt din Noua Zee- landa. Al treilea din echipă a supraviețuit accide- tului. Cei doi japonezi, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 31 de ani, au căzut după ce o strâncă de care erau ancorați s-a desprins. Stânca le-a rupt corzile cu care erau legați, separându-1 astfel pe supraviețuitor de ceilalți doi.
O carte stâr
nește furie

Londra (MF) - O carte în care se spune că prințesa Diana suferea de schizofrenie, scrisă de un bărbat care afirmă că ar fi prieten cu prințul Charles, a provocat furie în Marea Britanie. Autorul cărții, Howard Hodgson, spune că Diana era „bolnavă mintal”. Afirmațiile sunt bazate pe conversațiile cu medicii prințesei.

Del Toro (Foto: EPA)

■ Ministrul Gordon 
Brown, la 55 de ani 
inclus în topul celor mai 
sexy bărbați din lume.

Londra (MF) - Gordon Brown, ministrul britanic al Finanțelor și foarte probabil viitorul premier al Marii Britanii, a fost inclus în topul 100 al celor mai sexy bărbați din lume, unde pe primul loc s-au situat membrii trupei Take That. Brown, un debutant în acest top și totodată cel mai în vârstă dintre bărbații cei mai sexy, la cei 55 de ani ai săi, s-a situat pe locul al 97-lea în clasamentul realizat de revista New Woman în urma unui sondaj la care au participat peste 10.000 de femei.Proaspăt reunita trupă Take That s-a plasat pe primul loc în top, membrii trupei fiind secondați de noul James Bond, britanicul Daniel Craig. Prințul Harry, pe locul al 34-lea, l-a surclasat pe fratele său, prințul William, care a coborât 12 locuri, până pe 37. Anul trecut, actorul Brad Pitt a fost cel
Mii de ruși au rămas în beznă

Cel mai 
bătrân
San Juan (MF) - Por- 
toricanul Emiliano 
Mercado del Toro, 
cel mai bătrân om 
din lume potrivit 
Guinness Book, a 
murit la vârsta de 
115 ani, a anunțat 
un post de radio 
local. Mercado del 
Toro a murit la 
Isabela, în nord-estul 
insulei Porto Rico, 
din cauza unei 
infecții respiratorii. în 
urma decesului lui 
Del Toro, americanca 
Emma Tillman, 
născută pe 22 
noiembre 1892, a 
devenit cea mai 
vârstnică femeie din 
lume.

■ Circa 20.000 de per
soane au rămas fără 
curent electric din cauza 
unei furtuni de zăpadă.

St. Petersburg (MF) - Circa 20.000 de persoane continua miercuri să rămână fără curent electric în regiunea Nov- gorod (nord-vestul Rusiei), în urma unei furtuni de zăpadă produse sâmbătă, care a afectat liniile de înaltă tensiune, a transmis Ministerul pentru Si
Fosile de animale necunoscute

Abel și Moise pozează ca niște adevărate vedete pentru aniversarea Stăpânei lor. (Foto: FAN)

■ Fosile de animale 
preistorice total 
necunoscute au fost 
descoperite în Australia.

Paris (MF) - O veritabilă colecție de animale preistorice foarte bine conservate, o parte dintre ele total necunoscute până acum, adaptate la un mediu arid, a fost descoperită în câmpia deșertică de la Nullarbor, în sudul Australiei, conform unui studiu publicat în revista Nature.„Descoperirea este fără precedent în Australia. Mai multe specii noi sau descrise anterior pe baza unor informații incomplete sunt reprezentate aici de schelete întregi”, a declarat Gavin Pri-

<_______________________________ __________________________________✓

Și-a licitat viața pe eBay
Sydney (MF) ■ Nicael Hoit (24 ani), un student australian și-a scos la licitație pe site-ul eBay numele, numărul de telefon, bunurile lumești, cercul de prieteni dar și „iubita morocănoasă”. Licitația a început de la suma de 5 dolari australieni și s-a încheiat miercuri la suma de 7.500 de dolari australieni. Hoit a declarat că se va ține de cuvânt dacă una dintre cele cinci persoane care au licitat cea mai mare sumă îi va da banii cash. Din martie, noul domn Hoit poate avea acces la o slujbă în livrare de fructe și la „cei 15 prieteni apropiați și alți 170 de amici”. Cu banii obținuți, Hold vrea să realizeze un documentar despre riscurile de a te implica într-o afacere, înțelegerea nu a inclus pașaportul, permisul de conducere, diplomele academice, identitatea legală și nici drepturile de moștenitor.

John Sentamu (Foto: epa)

vulpe se pregătește să treacă strada. Experții au estimat că aproape 1.600 de vulpi trăiesc în Berlin. (Foto: EPA)
Comunitară o

Gordon Brown (Foto: EPA)care s-a plasat pe primul loc în top, dar starul devenit tată a trei copii împreună cu iubita sa, Angelina Jolie, a coborât pe locul al șaptelea. Cel mai tânăr bărbat din topul 100 este starul seriei „Harry Potter”, Daniel Radcliffe (17 ani). El este ocupantul locului al 82-lea.Starul seriei „Pirații din Caraibe” Johnny Depp s-a situat pe locul al treilea și este urmat în top de actorii Orlan- do Bloom, Jake Gyllenhaal și George Clooney.
tuații de Urgență de la Moscova, citat de AFP. „Peste 200 de localități din regiunea Nov- gorod în care locuiesc aproximativ 20.000 de persoane, au rămas fără curent electric”, a precizat Vasili Kruglov, un oficial din cadrul ministerului. O furtună de zăpadă a afectat, la 20 ianuarie, 136 de linii de înaltă tensiune, în peste 700 de localități din regiunea Nov- gorod. Pana de electricitate ar trebui reparată până astăzi, potrivit aceleiași surse.

Marsupial carnivor (Foto: fan) Grotă din Nullarbor (Foto: fan)deaux, de la Universitatea din Australia occidentală, din Perth, coordonatorul acestui studiu. Fosile vechi de 200.000 - 800.000 de ani (pleistocenul
Catolicii coalizați cu anglicanii

Londra (MF) ■ Anglicanii s-au coalizat cu catolicii din Marea Britanie față de o nouă legislație împotriva discriminărilor care va avea drept consecință obligarea agențiilor de adopții să accepte cererile cuplurilor homosexuale.Cardinalul Cormac Murphy- O'Connor, șeful Bisericii Catolice, a averitzat, marți, că agențiile pentru adopții catolice vor fi închise dacă legea le

în zodia Berbec, 11 plac dansul, mode-' lingul, natura și 
distracțiile. ; j

mediu) au fost aduse la lumina zile din grotele subterane de la Thylacoleo, la 100 de kilometri de coastă. Printre acestea se numără 23 de specii 
va obliga să acționeze contrar convingerilor lor religioase.Șeful Bisericii Anglicane, arhiepiscopul de Canterbury, Roxan Williams, și ajunctul său, arhiepiscopul York John Sentamu, i-au scris lui Tony Blair atenționându-1 despre riscul intruziunii în viața privată. „Dreptul la conștiință nu poate fi supus legislației”, explică cei doi înalți responsabili anglicani. 

stinse de cangur, dintre care opt sunt complet necunoscute, mai multe specii de șopârle de talie mare, un marsupial carnivor, mulgara, care seamănă cu diavolul tazmanian, și doi ’ papagali. Dintre cele 69 de specii descoperite, 21 nu aparțin aceleiași perioade geologice.Cercetătorii cred că vor putea găsi explicații ale extincțiilor masive din Australia meridională. Ipotezele emise până acum atribuie dispariția faunei de talie mare climatului care în pleistocen a devenit cald și uscat. Ar fi avut loc o schimbare catastrofică a vegetației de care depindeau ierbivorele care, în consecință, au căpătat comportament de prădători.


