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Cerul predominant noros. Posibile 
precipitații Fug de stigmatul HIV
dimineața la prânz seara

• Fonduri. Un număr de 34 de arhiepiscopii 
și parohii aparținând cultelor romano-catolic, 
reformat și unitarian vor beneficia de fonduri 
în valoare totală de 1,8 milioane lei pentru 
lucrări de restaurare, construire, reabilitare și 
consolidare. între lăcașurile de cult care vor 
beneficia de această finanțare se află și 
unele din județul Hunedoara. (C.P.)

■ Circa 200 de per
soane infestate cu HIV 
au fost pierdute din 
evidențele medicilor.

Petrila (I.J.) - Statisticile 
arată că, de la apariția pri
melor cazuri de infectări cu 
HIV în România, au murit

până acum 3.748 de copii și 997 
de adulți seropozitivi. La ora 
actuală, se află în viață 3814 
seropozitivi din care 2.817 sunt 
Copii. în 2006, în județ au 
murit de SIDA șase persoane 
și s-au înregistrat patru cazuri 
noi. Apare și un fenomen de 
„dispariție” din evidențe a 
persoanelor infestate. Pentru

cele 179 de cazuri ieșite din 
evidențe părerile simt împăr
țite. „Sunt copii care s-au 
mutat cu părinții tocmai pen
tru a scăpa de tarele de care 
suferă în comunitatea care-i 
cunoaște deja. Pentru a nu se 
mai simți discriminați, au ales 
un alt oraș, un alt județ, unde 
nu mai figurează în registre”,

consideră Dorina Igreț, preșe
dinta Asociației „Noua Spe- 

’ranță” Petrila. în memoria ce
lor dispăruți în urma virusu
lui mortal, câteva zeci de vo
luntari și copii seropozitivi 
din Valea Jiului au luat parte, 
joi, la un marș al tăcerii între 
Petrila și Petroșani, organizat 
de ASP Hunedoara, /p.3

de zile până la aderare

***

Două persoane au fost ucise Intr-un 
grav accident de <
seară, pe DN7, în dreptul localității
Orăștie. /p.3 (Foto CL)

produs joi

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

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

««ta tru a fi rezolvate cât mai re
pede cu putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității

în care trăiești? Telefonează între orele 09.00
și 11.00 la 211275, scrie-ne pe adresa re
dacției sau trimite-ne un mail la adresa
adrian.salagean@informmedia.ro. Vom cere 
pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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în luna august 2006 s-au eliberat 46 autorizații de 

construire pentru clădiri rezidențiale în județ; iar de la

Autorizații de construcții

(jtăhct CuvAntul Jibor. Direcția Județeană de Statistică

Sărbătoarea Națională 
a românilor a fost marcată 
în toate orașele țării, în 
capitala României Mari, 
Alba-Iulia, fiind prezente 
peste 10.000 de persoane 
venite din mai multe județe. 
/p.6 (Foto: CL)

(âî ww~w.huon.ro

Rătăcit de cinci zile în munți
A

■ Un bucureștean, 
rătăcit în Retezat, a 
fost recuperat de jan
darmii hunedoreni.

Râu de Mori (T.S.) - Jan
darmii din cadrul postului 
montan Râu de Mori au 
descoperit în zona Gura Zla
ta, din masivul Retezat, un 
bărbat în vârstă de 29 de ani 
din București care se rătăcise

și prezenta semne vizibile de 
oboseală. Gabriel D., le-a spus 
jandarmilor că se află de 
cinci zile în munții Retezat și 
că, din cauza vremii nepriel
nice, și-a pierdut echipamen
tul care îl avea, printre care 
și harta. Mai mult, vizibili
tatea redusă și lipsa unui 
mijloc de orientare l-au făcut 
să părăsească traseele mar
cate. „în momentul când a 
fost găsit era conștient, vor

bea intermitent și prezenta 
urme de degerare a mem
brelor inferioare. Bărbatul nu 
știa în ce zonă se află și a 
solicitat să fie îndrumat și 
ajutat. Datorită rănilor provo
cate de frig, bărbatul a fost 
dus de jandarmi la spitalul 
orașului Hațeg pentru inves
tigații medicale amănunțite”, 
de-clară Răducu Nicolae, pur
tător de cuvânt în cadrul IJJ 
Hunedoara.

Scumpiri în 
lanț

Deva (I.J.) - Majorările 
de preț cu 5 la sută la 
energia electrică și 8 la 
sută la gazele naturale 
vor aduce scumpiri în 
lanț. Pentru deveni pri- ; 
ma scumpire a venit deja 
de ieri, când vor plăti 
serviciile de salubritate 
mai mult, /p.3

Vaccinare antipestă
■ Din această lună 
începe campania de 
vaccinare a porcilor 
împotriva pestei.

Deva (C.P.) - Programul se 
va derula pe o perioadă de 
circa 4 ani, iar costul total la 
nivel național se ridică la 45,3 
milioane de euro. Vaccinul 
este gratuit, însă manopera se 
va plăti. Vaccinarea va fi 
coordonată de medicul vete
rinar autorizat de la Direcția 
Județeană Sanitar-Veterinară

și pentru Siguranța Ali
mentelor. „Vaccinul va sosi 
în județul Hunedoara de-abia 
săptămâna viitoare. Cred că 
vaccinarea va începe în 4-5 
decembrie. Luni ne vom întâl
ni pentru a stabili care va fi 
cuantumul tarifului ce se va 
plăti pentru efectuarea vac
cinului. Totuși cred că mă
sura este puțin cam tardivă, 
deoarece încep tăierile 
ocazionate de sărbători”, a 
declarat Marius Lăzărescu, 
directorul DSVSA Hunedoara. 
/d.3

in urma unei alunecări de teren produse în localitatea 
Legaspi din Filipine. /p.12 (Foto; CL)
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• Prima candidatură. Guvernatorul demo
crat actual al statului Iowa, Tom Vilsack, a 
devenit, joi, primul politician care își anunță 

■ oficial candidatura la alegerile prezidențiale 
din Statele Unite, programate în 2008. Vil
sack (56 ani) fusese considerat un posibil 
contracandidat, ăl lui John Kerry la preziden- 

’ țialele din 2004.

Contra Turciei | 
. Paris (MF) - Nicolas î 
Sarkozy, potențial candi- I 
dat al dreptei franceze i 
la alegerile prezidenția- î 
le, a cerut suspendarea 1 
Completă a negocierilor 
de aderare dintre Anka
ra și UE, afirmând că 
Turcia nu are loc în U- 
niunea Europeană. în 
cursul unei dezbateri te
levizate difuzate joi, mi
nistrul francez de Inter-

declarat depoziția Ț 
Turelei față de''Sipru | 
fesf* Inacceptabilă și a Ț 
reluat propunerea pri
vind instituirea anei re- 1 
lațfi privilegiate.cu Tur
cia în locul negocierilor 
pentru integrarea aces
teia în UE. Guvernul ci- j 
priot grec, recunoscut 
pe plan internațional, 
nu este recunoscut de i 
Turcia, care refuză să i 
permită accesul navelor i 
cipriote în porturile sale * 
și menține circa 35.000 j 
de militari în nordul Ci- ț 
prului. ;

Nicolas Sarkozy (Foto: epa)

Protest amplu în Beirut
Beirut (MF) ■ Zeci de mii de libanezi au 

participat ieri, în centrul Beirutului, la un 
| pr otest organizat de Hezbollah, menit să în- 
< lăture de la putere Guvernul susținut de 
; Occident, dare a afirmat însă că nu va ceda 
• presiunilor. i
’ Mișcarea prosiriană Hezbollah și aliații 
‘ săi au cerut cetățenilor libanezi din toată 
. țara să participe la protestul opoziției.
’ Mișcarea Hezbollah, care este susținută 

de Siria și Iran, a calificat Guvernul liba
nez drept o marionetă a Statelor Unite.

Numeroși membri ai forțelor de securita- 
1 te, însoțiți de vehicule blindate, au fost mo

bilizați în centrul Beirutului și la intrările 
în capitală.

Vicepreședintele Hezbollah, șeicul Nairn 
Kassem, a afirmat că protestele nu se vor 
încheia până ce Guvernul condus de Fouad 
Siniora nu va fi înlăturat de la putere.

Politicienii antisirieni care controlează 
Guvernul consideră că gruparea musulma
nă șiită și aliații săi intenționează să orga
nizeze o lovitură de stat. Siniora a afirmat 
joi că Guvernul său nu va demisiona.

Zeci de mii de protestatari în centrul Beirutului
(Foto: EPA)
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A <■
Romano Prodi 

(Foto: EPA) 

Legături 
telefonice
Roma (MF) - O serie 
de convorbiri telefo
nice între italianul 
Mario Scaramella și 
Paolo Guzzanti, pre
ședintele comisie Mi- 
trohin și membru al 
partidului Forza Italia, 
menționează desco
peririle cu privire la 
legăturile dintre actu
alul șef al Guvernului 
italian, Romano Pro
di, și fostul KGB. Ita
lianul Mario Scara
mella, una dintre ulti
mele persoane cu ca
re s-a întâlnit fostul 
spion rus Aleksandr 
Litvinenko, ar fi încer
cat să-l ancheteze pe 
Romano Prodi, în pe
rioada în care acesta 
era consilier al unei 
comisii parlamentare, 
informează presa ita
liană. Convorbirile 
datează din ianuarie- 
februarie 2006, înain
tea alegerilor câștiga
te de Romano Prodi.

Arsenalul scos pe străzile Bucureștiulul cu ocazia paradei militare a fost mai bogat decât în anii precedenți (Foto: EPA)

Desfășurare de forțe în Capitală
■ Președintele Băsescu a 
fost prezent la parada 
militară organizată cu 
ocazia Zilei Naționale.

București (MF) • Președin
tele Traian Băsescu s-a aflat, 
ieri, la Arcul de Triumf, unde 
a urmărit, alături de ofiliali- 
tăți civile și militare parada 
militară de Ziua Națională.

Traian Băsescu a depus o 
coroană de flori lângă Arcul 
de Triumf.

La paradă au asistat foștii 
președinți Ion Iliescu și Emil 
Constantinescu, fostul premi
er Adrian Năstase, ministrul 
Apărării Sorin Frunzăverde, 
președintele PSD Mircea 
Geoană, directorii SRI și SIE, 
șeful Statului Major General 
al Armatei, prefectul Capita
lei Mioara Mantale.

La festivitatea de la Arcul 
de Triumf au fost prezenți 
foarte mulți tineri și copii. La 
sosirea președintelui Traian 
Băsescu, grupurile de tineri 
au strigat și au aplaudat.

Parada a început cu defila

Condamnat pe viață de TPI
■ Comandantul forțe
lor sârbe bosniace din 
timpul asediului de la 
Sarajevo, închis pe viață.

Haga (MF) - Camera de 
apel a Tribunalului Penal 
Internațional (TPI) pentru 
fosta Iugoslavie l-a condam
nat joi pe Stanislav Galici, 
comandantul forțelor sârbe 
bosniace din timpul asediu
lui de la Sarajevo, din peri
oada 1992-1994, la închisoa
re pe viață, pentru „teroare 
împotriva populației civi
le”. „Camera de apel res
pinge sentința de 20 de ani 
și îl condamnă pe Galici la 
închisoare pe viață”, a de
clarat judecătorul
Premieră la TPI

Aceasta este prima oară 
când TPI condamnă defini
tiv o persoană arestată pre
ventiv la pedeapsa cea mai 
lungă prevăzută de statut.

Sentința pronunțată în 
primă instanță în decem

rea drapelelor de epocă și a 
steagurilor de identificare ale 
Statului Major General și ca
tegoriilor de forțe armate.
Paradă spectaculoasă

Primul bloc de paradă a 
fost constituit din elevi și stu- 
denți ai instituțiilor militare 
de învățământ.

A urmat blocul de paradă 
al Forțelor Terestre.

Președintele Traian Băsescu a făcut o baie de mulțime (Foto: epa;

brie 2003 „subestima gravi
tatea comportamentului lui 
Galici”, a apreciat Camera 
de apel.

Acuzarea a cerut pedeap
sa cu închisoarea pe viață 
împotriva generalului Ga
lici (63 de ani), care a co
mandat în perioada sep
tembrie 1992-august 1994 u- 
nitatea Romanija (SRK), ca
re a încercuit Sarajevo. Ga
lici este primul suspect al 
TPI judecat pentru asedie
rea acestui oraș.

Acest „infern medieval”, 
cum a fost calificat de pro
curor, a durat 44 de luni 
(cel mai lung asediu din 
Europa, după încheierea 
celui de-al doilea război 
mondial).

Bombardamentele și ti- 
rurile îndreptate împotriva 
orașului și a locuitorilor 
săi de către SRK s-au sol
dat cu 11.700 de morți, din
tre care peste 1.500 de co
pii, potrivit datelor furniza
te de Comitetul Helsinki 
pentru drepturile omului.

Primul detașament a fost 
cel al Brigăzii 2 Infanterie 
Craiova, unitate cu vechi tra
diții în teatrele de operații și 
în misiunile multinaționale. 
A urmat un detașament con
stituit din militari care au 
participat la misiuni interna
ționale în teatrele de operații 
din Irak, Afganistan și Koso
vo și apoi detașamentul vână
torilor de munte. După vână

Propune boicotarea alegerilor
*1 Fostul premier rus 
susține că alegerile din 
2008 vor fi „o imitație 
de democrație".

Moscova (MF) - Opoziția ru
să trebuie să boicoteze alege
rile parlamentare de anul vii
tor, deoarece acestea nu vor 
fi decât „o imitație de- demo
crație”, a declarat unul dintre 
liderii opoziției, fostul pre
mier Mihail Kasianov.

Kasianov, favorit pentru a 
deveni principalul candidat al 
opoziției la alegerile preziden
țiale din 2008, a declarat că 
autoritățile de la Kremlin pre
gătesc manipularea votului la 
alegerile parlamentare, astfel 
încât numai partidele loiale 
președintelui Vladimir Putin 
să obțină mandate în Legisla
tiv.

Alegerile din decembrie 
2007 pentru Camera inferioa
ră a Parlamentului sunt con
siderate drept o repetiție îna
intea scrutinului prezidențial, 
când Putin ar urma să se re
tragă din funcție, și un test 
pentru măsura în care Krem

torii de munte a defilat deta
șamentul de parașutiști.

Parada a continuat cu mili
tarii din Forțele Aeriene Ro
mâne și cu cei ai Forțelor Na
vale.

Blocul de paradă al Minis
terului Administrației și In
ternelor a avut în compune1- 
re jandarmi și specialiști ai 
Inspectoratului General peri- 
tru Situații de Urgență.

Au fost vehicule pe roți 
multirol de mare mobilitate 
Humvee, vehiculul de luptă 
pentru operații speciale tip 
URG-VAMTAC, transportoare 
amfibie blindate B 33 Zimbru, 
mașini de luptă ale infanteri
ei MLI-84 M Jderul, lansatoa
re multiple de rachete de arti
lerie Larom, sisteme de ra
chete sol-aer cu baza la sol 
Hawk, sisteme de artilerie an
tiaeriană Gepard, sisteme de 
apărare antiaeriană 2x35 miri 
Oerlikon, autostații radid 
Harris și autostațiile radio 
Panther cu salt de frecvență.

Programul paradei a mai 
inclus defilarea autospeciale
lor SRI și ale SPP.

linul este dispus să acceptă 
un vot democratic. Boicotarea 
alegerilor ar pune într-o situ
ație dificilă Kremlinul, deja 
acuzat de grupurile pentru 
drepturile omului și guver
nele occidentale din cauză 
regresului înregistrat în priv
ința reformelor democratice.!
M...............
Sper că 
autoritățile vor 1 
înțelege că singu
rașarsa este 
desfășurarea de 
alegeri libere și 
corecte.
Mihail Kasianov
..............................

Kasianov, care a fost demis 
de Putin în 2004 și acum con- 
duce o mișcare politică intitu
lată Uniunea Democratică Po
pulară, nu a vorbit în numel«u< 
întregii opoziții liberale ruse/ 
însă poziția sa de potențial 
candidat pentru alegerile pre
zidențiale este semnificativă.

Mihail Kasianov, în vârstă 
de 48 de ani, și-a confirmat 
și intențiile de a candida pen
tru președinție.
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• Finanțare. Localități din 33 de județe vor 
primi fonduri suplimentare pentru finanțarea 
proiectelor locale. Executivul a alocat suma 
de 178,4 mii. lei din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului. O parte 
din bani va fi alocată pentru acoperirea unor 
cheltuieli curente $i de capital pentru 
localități din județul Hunedoara. (C.P.)

Marșul Tăcerii și slujbă de 
comemorare

Petrila (I.J.) - Marșul Tăcerii, organizat 
de ASP Hunedoara la Petrila a reunit zeci 
de voluntari și copii seropozitivi din Valea 

1 Jiului intr-o manifestare de suflet pentru 
toate victimele virusului HIV. Marșul s-a 
desfășurat pe parcursul a câțiva kilometri, 
Intre Petrila și Petroșani, iar la sediul Aso
ciației Anti SIDA „Noua Speranță” din 
Petrila, voluntarii au format simbolul luptei 
împotriva acestei boli - o fundă roșie și s- 
a Încheiat cu o slujbă de comemorare. „Am 
dorit ca prin această manifestare de stradă 
să arătăm că eforturile noastre trebuie să 
Însemne ceva pentru toată lumea”, a 
declarat Dorina Ignaț, președinta Asociației 
„Noua Speranță” din Petrila. Reprezentanții 
ASP Hunedoara au subliniat importanța tes
tului HIV Încă din adolescență. „Trebuie să 
luptăm In primul rând pentru eliminarea 
discriminării pentru cei deja bolnavi și pen
tru ca această boală să nu mai fie răspân
dită”, a declarat Otilia Sfetcu, director 
adjunct âl Autorității de Sănătate Publică 
a județului Hunedoara. Marșul tăcerii a luat 
sfârșit la Petroșani.

Striviți
■ în mașină se aflau 
trei directori și șoferul 
unei importante firme 
din Moldova Nouă.

Adrian SAlăgean_____________
adrian Jilageanflnformmedla.ro

Orăștle - Doi morți, trei 
răniți și două mașini dis
truse. Acesta este bilanțul 
unui cumplit accident, petre
cut joi seară, la Orăștie. Con
form declarațiilor subcomi
sarului Cristian Popșor, șeful 
Poliției Rutiere Deva, primele 
cercetări și audierea marto
rilor au relevat că șoferul 
camionului implicat in acci
dent a pierdut controlul vola
nului. în acel moment carosa- 
ta a intrat pe contrasens lo-

Vaccinul este obligatoriu

Marș dedicat victimelor HIV

■ De la 1 ianuarie 
2007, pot fi comercia
lizați doar porcii vacci
nați anti-pestă.

Clara Păs___________________
elara.pasfinfannmedla.ro

Deva - Campania de vacci
nare de urgență se derulează 
în tarei etape. Vor fi vaccinați 
atât porcii din gospodăriile 
particulare, cei din exploa- 
tațiile profesionale comerciale 
de porcine, autorizate sanitar- 
veterinar, precum și mis
treții.

în prima etapă, care începe 
în această lună, se vaccinează 
toți porcii în vârstă de peste 
20 de zile, inclusiv purceii cu 
vârsta între 20 și 40 de zile. 
Pe durata campaniei de vac

- Cabinet medical doctor Anca Geargeta, din Hunedoara
r - Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
j - Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinara SG. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva

- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical uoctor Marca Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva 

?. - S.C. Star Ice R U din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, Deva

Iarna a venit cu scumpiri
■ Pentru deveni, prima 
scumpire, cu 10%, este 
pentru serviciile de 
salubritate.

Ina Jurcone__________________
ini.jurconeflnformmedla.ro

Deva - Prețul pentru ser
viciile de salubritate a cres
cut, de la 1 decembrie, pentru 
fiecare cetățean al munici

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

Trimite SMS conținând cuvântul

Vot prin 
SMS 

Anii: V-ar intere- 
t sa să știți dacă ați fost tumat la 

Securitate?

DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 8 decembrie, ora 24.

Votați povestea!
Deva (S.B.) - „CL și Moș 

Nicolae îți ascultă povestea”, 
concursul lansat de Cuvântul 
liber, a ajuns aproape pe ulti
ma sută de metri. Venim cu 
precizarea că pentru a vota 
una dintre poveștile partici
pante la concurs trebuie să 
intrați pe www.huon.ro. Apoi 
faceți clic pe imaginea de pro
movare a concursului unde 
va apărea și propoziția: „Vo
tează cea mai frumoasă po
veste aici! „Așteptăm voturile 
până în data de 5 decembrie, 
ora 24.00. Clasa care va fi 
premiată va fi anunțată tele
fonic în dimineața zilei de 6 
decembrie. Atunci va primi și 
invitația la redacția publi
cației noastre, pentru pre
miere.

Așteptăm poveștile voastre!

în Logan de un camion

Autoturismul a fost distrus în proporție de 80% (Foto: t. Mânu)

vind o Dacie Logan argintie 
care circula regulamentar. 
Din cei patru ocupanți ai Lo- 
ganului, doi au murit pe loc.

cinare va fi interzisă miș
carea în scop comercial a por
cilor vaccinați, iar porcii vac
cinați trebuie să fie marcați 
cu litera „V” pe crupa 
dreaptă.

Cea de-a doua etapă va 
începe la data de 1 martie 
2007. Vor fi vaccinați toți por
cii care nu au fost vaccinați 
în prima etapă, purceii pro- 
veniți de la scroafele vaccina
te (la vârsta de 8-9 săptămâni) 
și orice alți porci cumpărați 
de crescători și nevaccinați.

De la 1 septembrie 2007 în
cepe a treia etapă, în care se 
vor vaccina toți porcii cu 
vârsta mai mare de 60 de zile.
Contravenții și amenzi

Vor plăti amendă de la 
1.000 la 2.000 de lei noi cei 
care comercializează porcine 

piului Deva, cu 10% și va 
ajunge la 30,01 lei/mc. După 
primul șoc, următoarea scum
pire se va resimți, zilnic, la 
pâine și la produsele de pa
nificație. „Toate fabricile de 
pâine din județ folosesc ener
gia electrică sau gazul natu
ral ale căror prețuri au cres
cut, ceea ce se va reflecta 
asupra produsului final”, 
susține Flori Cristea, patron 
fabrică de pâine Deva. Al 

Vrei !■(' I;(>K' și Cuvântul liber ?

in ziarul de joi, 30 noiembrie, ai găsit inserată o carte 
poștală pentru cititori de probă. Selecționează fiecare 
piesă puzzle (6) apărută până in 4 decembrie, inclu
siv, lipește-le apoi pe cartea poștală, reconstituind 
imaginea și depune-o in cutiile speciale Cuvântul 
Liber, sau la O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimite-o la se
diul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, 
până in 12 decembrie. în 14 decembrie poți să fii 
câștigătorul celor !-(■ (:t IC li! Toți participanții ce 
se încadrează în regulament vor primi, timp de o lună. 
Cuvântul Liber C 1 V.'l U I 1 1
Alătură-te Cuvântului Liber! wbm

Cu noi ai numai de câștigat' JURMAL CTCT
REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost /.’ i.6 Lp sau lllllvlJ I1] I ÎÂ'l. ?.! Angajați 
Inform Media SRL și rudele acestoa de gradele I si I! nu pot 
participa. Relații suplimentare la 0254 211275, int. 8806.

Este vorba de șoferul Gheo- 
rghe M., 56 de ani, și pasa
gerul din spate stânga, Petru 
M., 36 de ani, director la o

în județ, săptămâna viitoare începe vaccinarea anti-pestă porcină
(Foto: T. ManuJ

din exploatații nonprofesio- 
nale pentru consum familial. 
O amendă de la 5.000 la 10.000 
de lei noi se aplică pentru co
mercializarea porcilor din ex
ploatații nonprofesionale, mi- 
croferme comerciale, în afara 

treilea șoc va apărea în luna 
decembrie la produsele din 
carne - mezeluri și speciali
tăți, unde se așteaptă o creș
tere de până la trei procente 
pentru cumpărătorul direct. 
De scumpiri nu vor scăpa 
nici produsele lactate, în spe
cial brânzeturile și untul - 
unde majorarea ajunge până 
la 2%. Tot pentru luna decem
brie se așteaptă majorări la 
combustibil și îmbrăcăminte. 

firmă din Moldova Nouă. 
Celelalte două persoane, Iacob,' 
C., 52 de smi, și Gheorghe P.j 
47 de ani, de asemenea direc 
tori la firma din Moldova' 
Nouă, au fost grav răniți fiind 
transportați la spital. Imediat 
după primul impact, un taxi 
Dacia Logan, ce venea în 
spatele primului automobil; 
nu a mai putut evita coliz
iunea cu autocamionul oprit 
de-a curmezișul drumului 
național, lovindu-1 pe acesta 
in plin. Șoferul taxiului, C-tiii 
P., a fost de asemenea rănit, 
fiind transportat rapid la spi
tal.

Ca urmare a accidentului,: 
poliția a deviat traficul In 
zonă pe un drum ocolitor. DN 
7 a fost blocat mai bine de 
trei ore.

pieței locale, a cărnii, produ
selor sau deșeurilor din ex- 
ploatațiile nonprofesionale, 
pentru introducerea în uni
tățile de abatorizare a porci
nelor vii provenite din ex
ploatații nonprofesionale.

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 

trecute: Considerați că ar trebui să 

existe însemne religioase în școli? 

S-au înregistrat
80% răspunsuri afirmative și 20% 

răspunsuri negative.

Descumpănire în fața rafturilor

coNcmts

Jilageanflnformmedla.ro
elara.pasfinfannmedla.ro
ini.jurconeflnformmedla.ro
http://www.huon.ro
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11:00 Celebritate (s) 13:00 ’ 
Daria, iubirea mea (r) 1490 i

Nume........

Prenume 

Adresa ...

...................................Tel....................................  

Localitatea.................................................

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Sua Indopendontal EititratMbr Araba Unite
1685 - S-a născut scriitorul grec hflkos Kazantekls («Zor- 
ba») (m. 19571_______________________________________

I 19H23 - S-a născut saprana Maria 
Callas frn. 188S..

, 1935 - s-a născut poatul Nicolae
| lablsfm. 1956)

1946 - S-a născut Sânnî Varaade,
apreciat creator di M>BI (asasinat 
îh 1997). .... .

I 1950 - A murit plinlstul șl compo-
altorul Dinu Upattl (n, 1917}.__________________________
1981 - 5-a născut cântăreața de muzică pop Britney 
Spears (foto).

-3
minim

Prognoza pentru aatazi
Vreme în general însorită. Maxima va fl 

de 9°C, iar minima de -3°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer parțial noros. Maxima va 

fi de 10°C, iar minima de -3°C.
Luni. în general vreme însorită. Tem

peratura maximă va fi de 9°C. Minima va 
fi de circa -3°C.

Calendar Creștln-Ortodox_______
Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Mlropa,

Calendar Romano-Catollc
Sf. Bibiana, fc.

Calendar Greco-Catollc
S. Abacuc, pf.

Energie «ectrica
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.

Gaz_______________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fl întreruptă.

Apâ............ ...............................................................
Biliil, lurnlzirea apei potabile nu va fi întrerupte

Ciorbă de pui
Ingrediente: 1 pui pentru ciorbă (fără 

piept și pulpe), 1 ceapă mare, 2 morcovi, 1 
(elină, 1 pătrunjel, 1 păstârnac, 100 g fasole 
verde, 100 g fidea, 1 cutie de roșii tăiate (450 
g), 1/2 legătură pătrunjel, 1 1 borș, sare, 
piper, leuștean.

Mod de preparare: Se spală puiul și se 
taie în 6-8 bucăți apoi se pune într-o oală de 
3 1 în apă cu sare cât să acopere puiul. Se 
lasă să fiarbă până se formează spuma. 
După ce aceasta se înlătură se pun legumele 
tăiate cubulete sau rondele. Când s-au fiert 
legumele se pune fideaua. Se mai lasă să 
fiarbă încă 10-15 minute până fierbe și 
fideaua sau se urmează instrucțiunile de 
pe pachet. Se pun roșiile și se mai lasă 5 
minute. Se pune și borșul, leușteanul și 
pătrunjelul și se mai lasă până începe să 
fiarbă din nou, apoi se ia de pe foc.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: L-V-L-S - DOMICILIU - COLIBA - R - 

OU - ERE - OM - II - CRESE - SNUR - ALT - TRIA - FAG - FAT - CU - SR - I - ACASA 

- O - NC - URATIT - HALE - UZA - VIZAT - LI - U - ZILER - IERI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Uber vrea sl 
continui sfl-l demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție $1 trimite-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției; Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la OP 1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie, Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fl publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUAM sA Iți dAm banii 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media șl nid rudele acestora de gradele I șl II.

,_1■<¥

Nu semnați asta oficiale și amânați planurilt V . 
pornirea anal afacerii In schimb, puteți avea muri l "tacțfc. 
pe plan sentimental șl ta relațiile familiali.

S-ar putea să aveți Hlsințli dure ca o femela in 
problema de naturi financiari. Se pire cl oerwan* 
tîvă întârzie sl-șl achite o .atarin.

Dacă placați într-o călătorie, fiți pruHen șl nu vă gr 
Există riscul să fiți implicat într-un aatoeni d» ctrcti' 
fl bine să evitați întâlnirile de afaceri.

Rac

Dacă acceptați o Invitația, s-ar putea ei <ali llli 
riale si se tensioneze. Partenerul de vlLțl sila 
pentru că sunteți nevoii să vă tai]

începeți bă reslmțlțl oboseala acumulați. DacLvI 
tlnua să munciți în acest ritm rlscAI să aveți mari pr 
de sănătate. Veți avea probleme financiare.

Balada

Se pare că vă treziți indispus fi sunteți Irascibil tnari 
dimineața. Dacă nu vă staplnlți rumml * ■ HR M - 
declanșați an conflict la l-cal He bmpvI
Scorpion J( . . . ____ yț'rrff

O veste neplăcută vă strică buna dlsp alțle gl vă obligă 
vă schimbați programul. Sunteți nevoit să glasul îrrt 
călătorie lingă, eu partenerul de slap.

«

Offift

S8g« Bi
- * • -----
Astăzi ar fi Hlnă să nu va asumați nici un. jM, S 
nervoaltale pa u. @ îbiIki||I vâ 
nurlie. Etintați predispus L iicldenta.

Capdcain _ _______

Aveți da rezolvat multe p^^*wia pe 
câteva zile, ta cursul dimineții santețl agila! ș Mm 
știți de undr si începeți. BrloMfflMlB p:

Vărsător__________ ______________________ ,

Vă sfătuim să eO călătoriile tangl șl
Datorită oboselii acumulate sunteți irascibil jî Mia] 

provoca! ® ca«N. iMnl|l-sS mal multi

Pești -

&
în cursul dimineții primiți o veste neplăcută de la șeful dum-4 
neavoastră, sase vă indispune Roaie tel tastai ZReK S-ar ■ 
putea si Be vorba despre p penalizare.

700 Aventurile lui Rocky și 
13 Bullwlnlde (comedie 

fantastică/aventuri, 
SUA 2000). Cu: Rene 
Russo, Jason Alexan
der. R.: Des McAnuff

8:40 Desene animate. Club 

Disney
930 Vreau să fiu... cu Itsy 

și Bitsy. Emisiune pen
tru copii

1090 Joaca de-a poveștile 

10:30 Elefantul cu bulină.
Invitați Itsy și Bitsy 

1190 Cartea europeană (r) 
1200 Meseria, brățară de

aur
1235 Pentru toți românii 

meii (II)
14:00 Jurnalul TVR 

1420 La Urgență (r) (ep.
10). Cu: Florin Piersic 

0Jr.

1520 Cu papudi prin deșert 
B(ep. 3)

16:00 Teleenddopedia 
1700 Fotbal: Steaua - Poli

Timișoara
18:55 Eurovision Junior 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

700 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre 
(desene animate)

730 Taz-Mania (desene 

animate)
8:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 

doctore?
1000 Orient Express

I3(film romantic, 
România, 2004).
Cu: Sergiu Nicolaescu, 
Gheorghe Dinică, 
Dan Bittman, 
Maia Morgenstern, 
Daniela Nane.
Regia: 
Sergiu Nicolaescu 

1390 Știrile ProTv 

13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo 

S(ep. 9, dramă, SUA, , 
2005). Cu: Jennifer 

Love Hewitt, 
Aisha Tyler, 
David Conrad.
R.: John Gray 

18:15 Stilul Oana Cuzino 

18:55 Știri sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea
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630 Declarație de

13 dragoste (dragoste, 
România, 1985). Cu: 
Adrian Păduraru, 
Tdbdora Mareș, Ion 
Caramitru, Constanți 
Diplan.
R.: Nicolae Corjos

830 în gura presei, cu 

Mircea Badea
930 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
10:45 întâmplări hazlii (s) 

1130 Desene animate: 
Animax;
Channel Umptee-3; 

B-Daman
1390 Știri 
13:15 Felida (magazin). Cu: 

Camnen Moise
13:45 întâmplări hazlii (s) 

14:15 Sue Tnomas (serial) 
1543 Patch Adams (come

die, SUA 1998). Cu: 
Robin Williams, Daniel 
London, Peter Coyote. 
R.: Tom Shadyac

1830 Săptămâna financiară 

1990 Observator.
Sport 
Meteo
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730 în căutarea cerbilor (doc., [ 
r) 890 Povestea de aur. Cău- ’ .
tătarii de aur (doc.) 830 Me- Iubire ca în filme (r) 1530 

gatehnicus 9:00 D'ale Iu' Mi- Suflete rănite (s) 730 Poveștiri 
tică (r) 1090 Natură și aventu-1 adevărate 18:30 Rebelde (s) 

ră (r) 1030 Ulița spre Europa 

1190 Proiect IT 11:30 Jobbing 
(r) 12:00 Lumea azi 1230 A-; 
tlas 1395 Stargate Atlantis (s)! 

1490 Neveste de Hollywood 
(dramă) 15:35 Iris la galele î
TVR 1690 Bazar (r) 16:30 De dia, Edith Gonzalez, Helena ’ 
la carte la film (doc.) 1790 Via Rojo 1:00 Poveștiri adevărate 
sacra 18:00 Miracole (s) 19:00 (r) 2:00 Extravaganta Anasta- 
Planeta Pământ (doc.) 19:50 
Europa altfel 20:05 Androme
da (s) 2190 Ora de știri 22:10 
Dușmanul fiului meu (thriller, 
SUA. 2001) 23:50 Placebo 
0:45 Muzică la Maxim 1:45 
Ulița spre Europa (r) 2:15 
Neveste la Hollywood (film, 
r) 3:45 Planeta Pământ (r)

19*30 SOS, viața mea! (s) 
2030 Pe aripile vântului (par
tea a ll-a) (dramă rc antică 
SUA, 1939) 23:00 0 lume a 
fiarelor (s, Mexic, 2006). Cu: 
Cesar Evora, Emesto laguar-

063007.00 Observator (r)» 

1630-1645 Știri locale

sia (s). Cu: Norkis Batista, Juan 
Pablo Roba, Hilda Abrahams, 
Dora Mazzone 490 Muzica de 
acasă (r)

h NAT

1

i

20:10 România la Eurovision
Junior. Copenhaga
2003, Lillehammer
2004, Hasselt 2005.

21:15 Gala Eurovision Junior 
2006. Prezintă: 
Andreea Marin Bănică 

și Ioana Ivan.
2340 Desperation

B(fantastic de suspans, 
SUA 2006). 
Cu: Tom Skerritt, 
Steven Weber, Anna- 
aeth Gish. R.: Mick 

Garris 
1:55 Top Super Hit 

(reluare) 
395 Jurnalul TVR (r)

Meteo. Sport 
3:55 Pentru toți românii 

meii (0 

(reluare) 
4:45 Profesioniștii

(reluare)
5:40 Pentru toți românii 

meii (II) 
(reluare)

2031 tăpânul inelelor 
E * toarcerea regelui 

(aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă/Germania, 
2003). Cu: Elijah 

Wood, Sean Astin, Vig- 
go Mortensen, Andy 
Serkis, lan McKellen. 
R.: Peter Jackson

1d5 Orient Express 
Q(film romantic 

reluare,
. România, 2004). 

Cu: Sergiu 
Nicolaescu, 
Gheorghe Dinică,

, Dan Bittman, 
Vlaii Morgenstern, 
Daniela Nane. 
Regia: 
Sergiu Nicolaescu

330 Știrile ProTv
430 Apropo TV (r)
5S0 Tevezl la Știrile ProTv 

(r)
690 Icstrim TM (r)
690 Stilul Oana Cuzino (r)

?

2030 Nume de cod: Mer-
Giaay (thriller, SUA 

1998). Cu: Bruce 
Willis, Alec Baldwin, 
Miko Hughes. R.: 
Harold Becker 

2390 Jocul puterii (acțiune, 
îl SUA 1999). Cu: Gary 

usey, Master P, Jeff 
Fahey, Gary Davis. R.: 
Master P

190 Observator (r) 
290 Concurs interactiv 
MP Calvarul (thriller, 
dCanada, 2000). Cu: 

Gary Busey, Howie 
Mandel, Nick Mancu
so, Margot Kidder. R.: 
Andre Van Heerden. 
Crezi în soartă, numai 
când nu mai ai de

• ales. .Când te 

rătăcești, întotdeauna 
găsești o cale pe care 
s-o apuci".

%45 Animax: Aventurile lui 
Hypennan (d. a.)

2
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9:00 Căsătoriți pe viață (seri
al, SUA, 2001) 9:30 Will și | 
Grace (s) 10:00 Whoopy (s) 
10:30 Rebelii (s) 11:00 Pariu 
24 11:30 Agenția de turism 
12:00 Jolie - Jolie. Prezintă 

Catrinel Sandu 13:00 Tibanu' 
13:30 Pet Zone 14:00 Inimi 
frânte (serial, Franța, 1994) 
16:00 Prima dragoste (come
die, Franța, 1980) 1830 Știri 
Național TV 19:45 Fotbal Liga 
I Burger: Farul Constanța - 
UTA Arad 2200 Strategia su
praviețuirii (dramă, SUA, 
1995)

730 Desene animate 8:30 
îndreptar pentru fete zvăpăia

te (serial) 9:00 Hugo 10:00 
Autoforum 1030 Sport, dietă 
și o vedetă 11:00 Flavours - 
3 bucătari (reluare) 1140 Tele 
RON 12:45 Chris Isaak Show 
(serial) 13:45 Săptămâna ne-' 

bună (reluare) 14:45 Gogo 
Mania (reluare) 15:20 S.O.S. 
Salvați-mi casa (reluare) 1690 , 
Schimb de mame (reluare) 
18:00 Focus 19:00 Ciao TV 
(reluare) 19:30 Megastar 
2230 Cartierul chinezesc (mis- 
ter/thriller, SUA, 1974) 030 

Harrison Bergeron (SF, SUA,

9:15 Bibi Blodsbetg șl secre^ 

tul bufnițelor abastre (aven
turi, Germania, 2004). 1195 
Rezervele (comedie, SUA 

2000). 13:05 Salvată (come
die, SUA 2004). 1435 Dan
sezi? (romantic, SUA 2004), 
'6:25 Charlie și fabrica de do- 
colată (aventuri, SUA 2005) 

1830 Juma! de bord (thriller 
sua 2005). 2090 Erinsâ 

«RUS Eminem (satiră, Româ- 
nia, 2005). 21:20 X-Men 2 
(aventuri, SUA'2003). 2335 

Candidatul altora (thriller,-! 
SUA 2004).

10:45 Ziarul realității 11: 
Realitatea de la 11:00 11:15 

Greșelile noastre 1290 Realii 
tatea de la 12:00 1390 Rea-, 
litatea de la 13:00 13:15 Ca
pital TV 1520 Fabrica 16.*(X) 

Realitatea de la 16:001630 3 

x 3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Sport 19:15 

Părerea mea 2090 Realitatea 
de la 20:00 2030 Secolul XXI 
22:15 Am o știre pentru tineH 

2390 Realitatea de la 23:00. 
23:15 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de la 24:00

9:00 Liga juniorilor - Looney 
Toons (r) 9:45 Descoperă Ro
mânia (s) 10:15 Dispăruți fără 
urmă (r) 11:45 Intâlnește-mă 

la St. Louis (film, r) 14:15 
Ghici ce-mi place la tine (s, rj 

14:45 Verdict: Crimă! 15:45 
Moromeții (dramă/biografic, 
România, 1988) 19:00 Un săl
batic la New York (s) 20:00 
Entertainment News 20:20! 
Monk (s) 21:30 Ghici ce-mi 
place la tine (s) 22:00 Tăcerea 
mieilor (thriller) 030 Vine 
poliția! (s)

9:05 Top Fan X 10:00 La li
mită. Emisiune auto 10:30 Up 
grade. Emisiune IT interactivă 
11:00 Euroblitz 11:30 Hobby 
Mix (r) 12:00 Fan X 13:00 Ele- ș 
na Lupescu 1490 Destinații la ' 

cheie 14:30 Pasul Fortunei (r) * 
16:00 Esentze. Tendințe în 
beauty style. Prezintă llinca ; 
Vandici 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing. Știrile săptă-, 
mânii 19:00 Documentar Es
cadrila Albă 20:00 Casa din 
vis (dramă, România, 1993) 

2290 Direct în pat. Realizator 

Cristina Cabel 22:30 Trenul 
vieții (r). Cu: Liana Stanciu 

030 Calea europeană (r)

990 Mașini pe alese. LancT, 
Delta Integrale 1090 Curt^J 

1190 Motociclete americane' 
Motocicleta pentru NY Jet» 

12:00 Dependenți de cas< 
cadorii 1390 Confruntări șî! 

fiare vechi. Rotițe 1490 
Tehnologie extremă. Juti 
Milau 1590 Vânătorii dg| 
mituri 1690 Bărbații în al" 

1790 Cum se fabrică 1890, 
Adevărații eroi de 1a Telemarț§ 
1990 Când se produce dezas-1 

trui 2090 Tu alegi azil 2396. 

La un pas de moarte 2A0k 
Ora Zero 190 Fenomenal 

stranii 290 Curse 390 Rangej- 
Rover î



samuata,

HHV.ghlseul.ra
i (C.P.) - Portalul se dorejte a fl Inteffdța de acces a

Reconversii la 180 de grade
persoanelor Jur dice ;l fizice către Instituțiile administrației 
publice prin asigurarea unei modalități rapide de plată a 
datoriilor către stat. Ghișeul fiecărei Instituții In parte va 
fi gestionat șl întreținui de instituția respectivă, dar ele se 
vor regăsi grupate In cadrul acestui portal.

1 WADM v
1 Euro 3,4344 lei

1 Dolar american 2,6041 lei

1 Dolar australian 2,0479 lei

1 Dolar canadian 2,2866 lei

1 Franc elvețian 2,1567 lei

1 Coroană daneză 0,4607 lei

1 Liră egipteană 0,4555 lei

1 Ură sterlină 5,0910 lei

100 Yen japonez 2,2394 lei

1 Gram aur 53,4266 lei

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 ia 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

■ După ce a lucrat ca 
miner, Eduard Zaiu a 
ales să lucreze ca sal
vator montan.

Ina Jvrcone__________________
lnajurconiflnformmadla.ro

Lupenl - Imediat după ce 
a terminat liceul, ca orice 
tânăr căruia ii place să 
trăiască pe picioarele proprii, 
Eduard Zaiu s-a angajat în 
mină. „Am lucrat cinci ani ca 
electrician în subteran, după 
care a trebuit să plec în 
armată. Postul meu a fost 
ocupat de altcineva și a tre
buit să lucrez ca muncitor 
necalificat. Disponibilizările 
din minerit mi-au adus bani 
și posibilitatea să îmi aleg o 
profesie mai aproape de sufle
tul meu”, spune bărbatul.

Munca în subteran a fost 
pentru tânăr o experiență 
tristă, pentru că, spune el, era 
nevoit să lucreze în condiții 
nepropice, adică mizerie și 
nerespectarea protecției me
diului. „Fiindcă speologia a 
fost una din pasiunile mele, 
am ales să fac asta. Și atunci 
m-am angajat ca voluntar la 
Stafia Salvamont Lupeni până 
în momentul în care s-a înfi
ințat postul de salvator mon

Eduard Zaiu întâlnirea anuală a salvamontiștilor (Foto: cl)

tan. în tot acest timp am făcut 
voluntariat, pregătire mon
tană și mi-am luat atestatul”, 
susține Eduard Zaiu. în cei 
opt ani de când lucrează la 
Serviciul Public Județean Sal
vamont, tânărul a reușit să

îmbine pasiunea pentru spe
ologie cu situațiile extreme 
create de noul serviciu. „Ce 
fac acum este o meserie 
nobilă: salvez vieți, previn 
pierderea lor. Este și un ser
viciu în care permanent tre

buie să fii in priză, atestatul 
se înnoiește la trei ani. Toată 
viata mi-am dedicat-o celor 
din jurul meu. Asta știu să 
fac cel mai bine: Viată per
sonală? Nu există”, conclu
zionează salvamontistul.

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansai i

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

Baby-sitter
București (I.J.) - Cadrele 

didactice, în special cele cu 
diplome de învățătoare - edu
catoare, sunt recrutate de 
agenții de muncă pentru 
Canada. Posturile oferite pen
tru ele sunt cele de baby-si
tter. Salariul lunar oferit este 
de 1.000 - 1.200 dolari canadi
eni pe lună care însumează 45 
de ore de muncă săptămânal. 
Cei care doresc să plece la 
muncă trebuie să știe că ple
carea se va face în martie, iar 
după doi ani își pot reîntregi 
familia și pot solicita rezi
dență în Canada. Dacă în cei 
doi ani au demonstrat că pot 
face această muncă sub ca
lificarea lor vor avea dreptul 
la exercitarea profesiei de 
bază.

O meserie bănoasă
Deva (I.J.) - Auditor fi

nanciar este una dintre 
slujbele cele mai bine 
plătite din România, iar 
salariul lunar poate ajunge 
la 2.500 euro. Este însă un 
post pentru care auditorul 
trebuie să îndeplinească 
mai multe condiții: să fie 
absolventul unei facultăți 
cu profil economic, la care 
se adaugă o experiență de 
trei ani în domeniul finan
ciar contabil. Camera Audi
torilor Financiari din 
România organizează două 
examene pe an pentru acce
sul contabililor la profesie.

La examen au acces și 
auditorii din spațiul euro
pean. Taxele pentru cele 
trei probe de examen se 
ridică la 200 de lei. Audi
torul financiar va gira, ca 
profesionist, acuratețea in
formațiilor din rapoartele 
financiare întocmite de ex- 
pertii contabili. Un auditor 
foarte bun gestionează cca 
4 misiuni de audit pe an. 
Plătit la oră cu 30 euro, 
auditorul are nevoie pentru 
fiecare misiune de peste 200 
de ore, ceea ce i-ar aduce 
un venit anual de peste 
25.000 euro.

Șef departament 
la E.On Gaz

Târgu Mureș (I.J.) - E.ON 
Gaz Târgu Mureș angajează 
Șef Departament Call-Center 
pentru sediul central al com
paniei. Postul poate fi accesat 
de persoane dinamice, care 
au minimum doi ani de expe
riență în conducerea unui 
call-center. Postul mai solicită 
pentru candidat cunoștințe 
Microsoft Office, cunoașterea 
limbii engleze la nivel mediu, 
abilități de lider, să fie comu
nicativi și să cunoască apli
cațiile software utilizate în 
activitatea de call-center. In
formații suplimentare se vor 
obține de la Departamentul 
Resurse Umane E.ON Gaz 
Târgu Mureș.

CASA TA
Agenție imobiliară

BRAD, str. Cuza Vodă, bl. 16, parter
Telefax 0254/613.366

.1..... -

Agenție româno-canadianâ*'»

Deva, Cuza * Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul”, etaj. 1, * 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.
(65432)

Sau tel. 0788/158.483: 0788/040.490 
E-mail: liliaculmulticomtavahoo.com

Agenția imobiliară LILIACUL MULTICOM. din BRAD, pune gratuit la dispoziția 
dienților săi oferte de: apartamente, garsoniere, case, vile, terenuri, spații 
comerciale, alte imobile. în scopul vânzării, cumpărării sau închirierii.

Agenția imobiliară LILIACUL MULTICOM este LIDER pe piața imobiliară a 
orașului BRAD și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT 
PREȚ-CALITATE.

Gratuit, clientul primește următoarele informații: imobiliare, notariale, juridice, 
precum și rentabilitatea investiției imobiliare pe termen mediu și lung.

Agenția imobiliară LILIACUL MULTICOM oferă informațiile necesare clientu
lui, pentru ca acesta să poată lua cea mai bună decizie, pentru a face cea mai 
rentabilă investiție pentru viitorul lui și al familiei sale.

Agenția imobiliară LILIACUL MULTICOM vă așteaptă la sediul său din BRAD, 
în fiecare zi, de luni până sâmbătă, între orele 8-20.

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (55181)

AGENȚIA IMOBILIARĂ
PRIMA - INVEST

LIDER IMOBILIAR
TESTAT SI LICENȚIAT

Agenție
LILIACUL MULTICOM

imobilirra

I___ I
Tranzacțiile imobiliare sp inc hr Ir întotdeauna 

CU. . FIESTA '
Tvl. 232 808 $

____  mail! rif*$tanora(âJrdshnk ro

RECLAME

lnajurconiflnformmadla.ro
liliaculmulticomtavahoo.com
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• Sarmale. Zece mii de sarmale, o tonă de 
vin și 500 de kilograme de costiță de porc 
au fost oferite gratuit participanților la 
Sărbătoarea Națională de la Alba lulia. (M.S.)

• Anti-SIDA. cinci mii de prezervative au 
fost distribuite gratuit tinerilor care au luat 
parte la spectacolele desfășurate în zona 
centrală a municipiului Alba lulia, în cadrul 
unei acțiuni desfășurate de filiala de Cruce 
Roșie pentru conștientizarea populației asu
pra pericolului pe care îl reprezintă virusul 
HIV. (M.S.)

1 Decembrie printre români
■ Sărbătoarea Națio
nală de la Alba lulia s-a 
desfășurat, în premieră, 
fără discursuri politice.

Bătrânul vine în fiecare an la Alba lulia

Alba lulia (M.S.) - Sărbă
toarea Națională de la Alba 
lulia a prilejuit mai multe 
premiere, de la faptul că în 
gara orașului a sosit prima 
garnitură a unui tren de 
înaltă clasă, până la decizia 
autorităților de a nu politiza

Pavel Popa

Ziua de 1 Decembrie. Poate 
din acest motiv prezența oa
menilor politici a fost taai 
slabă decât în alți ani, la ma
nifestări luând parte preșe
dintele Camerei Deputaților, 
Bogdan Olteanu, președintele 
PRM, Comeliu Vadim Tudor, 
președintele PD, Emil Boc, 
parlamentari.
Omul cu pâinea

Un sătean din localitatea 
Oarda aduce de 16 ani pâinea 
și sarea cu care sunt întâm
pinate soliile din țară la Sala 
Unirii din Alba lulia. Pâinea 
este făcută din grâu de anul 
acesta de soția sa, Agripina, 
iar sarea este adusă tocmai de 
la Ocna Mureș. „Avem un ri
tual special atunci când 
facem pâinea pentru 1 Decem
brie. Soția mea se spală, se 
îmbracă în straie curate și 
apoi cerne făina, frământă 
apoi aluatul doar cu drojdie, 
făină și apă, după care pâinea

Sărbătoarea Unirii la Alba
Cu bicicleta la Alba

Alba lulia (M.S.) - Un bătrân de 70 de ani 
din Târgu Jiu a venit la Alba lulia cu bici
cleta pentru a participa la sărbătoarea zilei 
de 1 Decembrie. îmbrăcat intr-un costum de 
culoare roșie și cu steagurile României și 
Uniunii Europene prinse la bicicletă, Gheor- 
ghe Adam spune că pentru el sărbătoarea 
de 1 Decembrie începe cu câteva zile 
înainte, când se pregătește să vină la Alba 
Iulia.( „Până la Alba lulia fac două zile cu 
bicicleta. Este greu să treci munții pentru 
că este frig și ceață”, spune bătrânul de 70 
de ani. El afirmă că va veni la Alba lulia 
în fiecare an, chiar dacă acum vârsta îi face 
drumul mult mai greoi.

■ în piața Tricolorului 
din Alba lulia, românii 
au sărbătorit Ziua 
Națională a României. 

lOAN-COSMIN HUGHIUR____________
cosmln.hughiur@lnfomifnedla.ro

Alba lulia - 1 Decembrie 
2006, o zi la fel de frumoasă 
ca sufletul românului. Cu toa
te că în prima parte a zilei 
cerul încă își mai număra 
norii, românul a ieșit dis-de- 
dimineață în Piața Tricoloru
lui pentru a sărbători Marea 
Unire, pentru a trăi fiecare 
una și aceeași emoție, pentru 
a lăsa grijile zilei de mâine, 
cinstind prin simpla prezență 
ziua lui și a țării în care 
trăiește.

Cu mic, cu mare, din toate 
colțurile țării, ca la o strigare

venită an de an de la 
strămoșii noștri, românii au 
petrecut ieri, reușind prin 
veselia și buna dispoziție “să 
scrie” și această zi în paginile 
istoriei, aducând în fiecare an 
lumină printre umbrele tre
cutului nostru zbuciumat. 
Astfel reușim ca an de an, 
fiind alături unul de celălalt, 
să facem să bată inima țârii, 
Alba lulia la fel de tare ca a 
înaintașilor noștri care s-au 
jertfit pentru România și din 
a căror inimi și suflete s-au 
scurs lacrimi de sânge. “Sunt 
fericită că am reușit să fiu și 
în acest an aici, printre cei 
care sărbătoresc Ziua Ro
mâniei. Sunt din Oarda de 
Jos, județul Alba, și de șase 
ani vin aici, pentru a arăta 
țării și întregii lumi că por
tul popular și obiceiurile 
noastre nu vor dispărea

Zitia Naționala a României a fost marcată 
la Deva, la Catedrala Ortodoxă „Sfântul Ni- 
colae”, prin depuneri de coroane și paradă 
militară în prezența oficialităților locale și 
județene. (Fote: T. Mânu)

V______________ ___________________  J

Repere istorice
Deva (S.B.) - La 18 Noiembrie -1 Decem

brie 1918, Adunarea Națională de la Alba 
lulia, constituită din 1228 delegați și spri
jinită de peste 1Q0.000 de persoane adunate 
la eveniment din toate colțurile Ardealului 
și Banatului, a adoptat o Rezoluțiune care 
consfințește unirea tuturor românilor din 
Transilvania, Banat (cuprins între râurile 
Mureș, Tisa și Dunăre) și Țara Ungurească 
(Crișana, Sătmar și Maramureș). Ziua de 1 
Decembrie 1918 marchează bilanțul luptei 
românilor pentru întregire statală, care vine 
să încununeze precedentele acțiuni ale 
fraților din Basarabia (9 aprilie 1918) și 
Bucovina (15 - 28 noiembrie 1918). Poporul 
român a valorificat conjunctura internațio
nală creată în urma primului război mon
dial și a știut să se afirme în contextul 
mișcării de eliberare a popoarelor și al vic
toriei principiului naționalităților în 
Europa. Legea Unirii a fost ratificată prin 
Decretul-Lege Nr. 3631 din 11 decembrie 1918 
de către regele Ferdinand I. Ea s-a votat de 
Adunarea Deputaților în ședința de la 29 
decembrie 1919, în unanimitate, prin acla- 
mațiuni.

Sarmalele au fost la mare căutare

se pune la cuptorul cu căr
buni, așa cum au făcut pă
rinții și moșii noștri”, a spus 
Pavel Popa. La cei 69 de ani

(Foto: T. Mânu)

pe care îi are, Pavel Popa afir
mă că 1 Decembrie reprezintă 
pentru el cel mai important 
eveniment din an.

Alina Bogdan

niciodată și oriunde va 
merge, românul va lua cu el 
și datinile lui străbune”, u 
spus Alina, de 20 de ani.

“E prima dată când vin aici 
și îmi pare foarte bine că am 
ajuns să sărbătoresc Marea 
Unire și la Alba lulia. E un 
sentiment înălțător, un senti
ment de împlinire sufletească 
și simt că sunt român și nu

îmi este rușine, ci dimpotrivă 
mă mândresc cu asta”, a spus’ 
Iustin, un tânăr din Cluj.

“Am venit cu tata și vărul 
meu ca să văd cum este. Nu 
am mai fost până acum și nu 
credeam că este așa de fru
mos. Sunt bucuros și o să mai 
vin și anul viitor”, a spus 
Bogdan, de 12 ani, din Aiud, 
județul Alba.

Avea 11 ani la Marea Unire
■ loan Petrie avea 11 
ani când a avut loc, la 
Alba, Unirea Transil
vaniei cu Țara,

Ina Jubcone__________________
lna.jurcone@informmedia.ro

Chișcădaga - Născut la 24 
martie 1907, Ioan Petrie, din 
Chișcădaga, a trăit eveni
mentele de la Alba lulia, când 
Transilvania s-a unit cu 
România. își amintește de 
întâmplările de atunci de 
parcă ar fi avut loc cu doi-trei 
ani în urmă. „Ca și copil am

fost obligat să fac școala în 
limba maghiară, cea care se 
vorbea pe la noi, prin Ardeal. 
Totul s-a schimbat după 
Unire și următoarele două 
clase pe care le-am mai făcut 
au fost în limba română. însă 
știu și acum foarte bine să 
vorbesc maghiara. Știu că 
atunci tot satul se bucura, 
oamenii se strângeau la porți 
și vorbeau românește și 
puteau să pună panglici tri
colore pe la porți. Nu-ți venea 
să crezi că poți vorbi limba ta 
maternă”, susține Ioan Petrie.

Cea mai mare bucurie a 
copiilor de atunci era că, în

jocurile lor, puteau să vor
bească limba pe care o vor
beau și acasă. „Noi am fost în 
robie peste 100 de ani. Ni se 
spunea „români impuțiți” și 
de acum am scăpat de cuvin 
tele astea! Știu că s-a făcut în 
sat mare petrecere, cu cântec. 
Toți oamenii s-au îmbrăcat în 
costume naționale pe care le 
țineau până atunci la păs
trare. Am considerat că de la 
1 Decembrie am ieșit de sub 
stăpânirea păgânilor, pentru 
că noi așa le spuneam. Din 
comuna noastră sunt singurul 
care mai trăiesc să îmi amin
tesc cum a fost atunci”, mai

loan Petrie

spune Moș Petric.
loan Petric a prins două 

războaie mondiale, iar în al 
doilea a fost decorat cu Or
dinul „Virtutea militară”.

Nu cred că se va 
întâmpla la ge

nerațiile mai mature, 
poate la cei tineri! Eu 
mă simt astăzi mai 
mult ca oricând 
român și mă voi simți 
așa la fiecare 1 
Decembrie!
lOAN CODRIN, 

Deva

Intrarea noastră în 
UE nu va dilua spi

ritul nostru naționa
list pentru că românii 
sunt mândri că sunt 
români, oriunde s-ar 
afla ei! Spiritul acesta 
nu va pieri niciodată!

Dorian Jrr, 
Deva

Eu bănuiesc că spi
ritul nostru națio

nalist, în sens extre
mist, se va mai dilua 
după aderarea 
României la Uniunea 
Europeană. Eu sunt 
român și sărbătoresc 
astăzi acest lucru! 
Sabin Faur, 
Deva

Gred că după intra
rea noastră în UE 

spiritul nostru națio
nalist se va diminua 
simțitor, mai ales în 
rândul generației 
tinere. Cei în vârstă 
țin prea mult la acest 
spirit!
Ramona, 
Deva

Nu cred că spiritul 
naționalist al ro

mânilor se va dilua 
după intrarea în UE 
pentru că românul es
te un om mândru și 
ține la țara lui, la is
toria țării pe care a 
făurit-o cu armele! 
Sofia, 
Deva

mailto:cosmln.hughiur@lnfomifnedla.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro


Cu a la Turneul de elită

. • Contradicție. Deși declară că la Poli
Timișoara cariera lui s-a terminat, Leonard 
Naidin, a spus și faptul că nu-l mai intere
sează un eventual transfer la Jiul Petroșani.

■ Fotbalistul a făcut plîngere la Comisia pentru 
Statutul jucătorului, solicitând să fie liber de 
contract. (V.N.)

* Doar antrenorul. Oficialii de la FC Cor- 
vinul 2005 Hunedoara au precizat faptul că 
toate schimbările din viitorul lot al echipei 
aparțin noului antrenor, Titi Alexoi. „Dacă 
pleacă cineva sau vine cineva, opțiunea 
aparține antrenorului. Importantă este 
întinerirea echipei" - au spus ei. (V.N.)

Nu-i crede pe mineri
Deva (V.N.) - în prima partidă din retu

rul Campionatului Ligii I de fotbal, Jiul 
Petroșani se deplasează la Pitești, pentru 

unul dintre „me
ciurile decisive” (par
că nu toate ar fi deci
sive!) în marea cam
panie de salvare de la 
retrogradare. Ca în 
mai toate partidele 
disputate în acest 
sezon, oficialii (și 
unii jucători) au

Dorinei Munteanu declarat sus și tare: 
„mergem la victorie!” 

Și a fost una... Cu acest „obiectiv” se merge 
și la meciul cu FC Argeș. Unul dintre puținii 
oameni de fotbal care îi mai crede pe 
„mineri” este antrenorul de la gazde, Dorinei 
Munteanu. El a declarat că nu îi crede pe 
oficialii Jiului atunci când spun că nu îi mai 
interesează campionatul. „La noi vor veni 
să-și joace ultimele șanse. S-a văzut la Steaua 
că și-au vândut scump pielea”. Meciul se va 
desfășura duminică, de la ora 13, și va fi con
dusă la centru de Orlando Trandu, din 
Timișoara.

■ Moscova a dominat 
ieri gândul fotbaliștilor 
de la FC CIP Deva, în 
meciul cu Timișoara.

Valentih Neagu_______________
valentln.neagu@lnformmedla.ro

Deva - Cel mai disputat 
meci din acest tur de campi
onat pe care FC CIP Deva l-a 
avut pe teren propriu a avut 
loc ieri. Acest lucru a fost 
recunoscut de oficialii deveni, 
deși nu a fost deloc ușor. Mai 
ales că era privit ca un antre
nament pentru viitoarele par
tide din Turneul de elită al 
UEFA Futsal CUP, care se va 
desfășura în perioada 3-8 de
cembrie a.c., la Moscova.

Deși devenii au dominat 
jocul încă din primele minute 
ale partidei, iar diferența de 
valoare dintre cele două 
echipe s-a văzut încă de la 
început, cei care au punctat 
și vor conduce pe tabela de 
marcaj au fost fotbaliștii de la 
Poli Timișoara.

în condițiile în care s-au 
văzut clar intențiile antreno
rului Gașpary Karoly de a 
menaja jucătorii de bază ai 
echipei, oaspeții, una dintre 
cele mai motivate echipe care 
a evoluat la Deva, au reușit 
să conducă aproape pe tot 
parcursul meciului. în minu
tul 13 era 3-0 pentru Poli, 
Timișoara iar trei minute 
mai târziu era 4-1.

Mircla Muntean

La pauză oaspeții au con
dus cu scorul de 5-2, ceea ce 
nu se întâmplase de mult la o 
asemenea partidă la Deva.
“Aducător de noroc”

Partea a doua a jocului a 
adus de la vestiare o echipă 
mai hotărâtă a devenilor, iar 
scorul a început, încet dar 
sigur, să se încline în fa
voarea gazdelor. Dar cu multe 
eforturi și emoții! Abia cu 
șapte minute înainte de 
finalul jocului CIP reușește să 
egaleze la 5, iar Matei 

reușește să încrie pentru 6-5 
în minutul 35.

în același minut, oaspeții, 
acuzând arbitrajul, au vrut să 
retragă echipa de pe teren. 
Președintele celor de la CIP, 
Corneliu Hotăran, a reușit 
însă să-l convingă pe fi
nanțatorul timișorenilor, Cor
nel Bursuc, să renunțe la 
această măsură extremă. 
Așadar, a fost una dintre cele 
mai grele și mai muncite vic
torii ale devenilor din acest 
campionat.

Să mai spunem că, de la 
pauză, la meci a asistat și pri
marul municipiului Deva, 
Mircia Muntean, pe care ofi
cialii clubului l-au considerat 
„aducător de noroc”.

Iată câteva declarații după 
meciul de ieri și plecarea spre 
Moscova. Mircia Muntean, 
primarul municipiului Deva: 
„N-am crezut că la Deva se 
poate juca un meci de o 
asemenea intensitate. Este un 
argument că la Moscova 
băieții sunt în stare să se 
bată cu cele mai tari echipe 
din Europa. Le doresc sUc

ces”. Corneliu Hotăran, pre
ședintele CIP: „Dacă în grupa
în care suntem vom câștiga 
vreun meci, va fi ca și cum 
UTA ar câștiga cu Real 
Madrid. Bugetul unei echipe 
din grupa noastră este unul 
de la 5 milioane de euro în 
sus. Al nostru este de 
150.000”. Paul Grecu, vice
președinte CIP Deva: „în 
primul rând sperăm să nu 
dezamăgim. Suntem însă 
conștienți că nu avem nici o 
șansă în fața celor mai bune 
echipe din Europa”.

lată drumul ți programul 
devenilor pentru Turneul de 
elită de la Moscova.________
Sâmbătă: traseul Deva 

Timișoara - Belgrad. De aici, cu 

avionul, spre Moscova. 3 decem
brie - antrenament, acomodare; 

4 decembrie, meci cu Shaktior 

Donețk; 5 decembrie, meci cu 

Dinamo Moscova; 7 decembrie, 
meci cu Sporting Lisabona; 8 

decembrie, întoarcerea.

Program ambițios de 
pregătire

Deva (V.N.) - După ce, recent, a preluat 
Corvinul 2005 Hunedoara, Titi Alexoi, noul 
antrenor, a stabilit și un program de 

pregătire pentru returul 
campionatului. Așadar, pînă 
în 21 decembrie, echipa se va 
pregăti pe plan local, după 
care se va lua vacanță pînă 
în 8 ianuarie 2007. De la

Titi Alexoi această dată se preconizează 
(Foto: cd un cantonament la munte și 

disputarea unor meciuri, 
între care cu Poli Timișoara, Gloria Bistrița 
ș.a. Cel mai curajos demers este cantona
mentul din Cipru, care, dacă se va materi
aliza, va avea loc în ultima parte a pregăti
rilor. Alexoi a declarat că vrea să facă o 
echipă care să practice un joc modern și 
pragmatic.

Steaua în LC
București (MF) - Steaua va 

pleca la Lyon, marți, 5 decem
brie, ora 10,00, cu o cursă 
charter de la Aeroportul 
Internațional „Henri Coan- 
dă”. Antrenorul Cosmin Olă- 
roiu șl un jucător vor parti
cipa la conferința oficială de 
presă la Stadionul Gerland. 
Antrenamentul oficial al 
Stelei va începe la ora 19,00, 
accesul mass-media fiind per
mis în primele 15 minute.

întâlnirea ziariștilor cu ofi
ciali ai campioanei Franței va 
avea loc marți, 5 decembrie, 
tot la Stadionul Gerland. 
Antrenamentul oficial al 
gazdelor se va desfășura la 
centrul de pregătire al lui 
Lyon.

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darniț anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
Vi tLL-LLL CCL1>.L. CLVli.AL.C2 -LiLu oferit de magazinul INTO sau vi pentru ca masa de
Sărbători să ți fie asigurată sau vi VCL.V care să-ți îndulcească Sărbătorile sau .uC—, ca să primești multi colindători. 
Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună si participă cu copia după 
chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

RfcGULAMF.Nl. La acest tonrurs mi pot participa angajatu s.C inform Metin S.R L 
mo rudele acestora <Jr> gradele I 51 h Reiat-y.rplanentare la te> 211275 mt 88A6
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• Amanare. Derby-ul Sport Club Miercurea „Să nu mă considerați un erou"
Ciuc - Steaua București, contând pentru 
Campionatul Național de hochei pe gheață, 
programat ințial pentru 1-2 decembrie, a 
fost amânat și se va disputa în zilele de 2 și 
3 decembrie pe patinoarul Vakar Lajos din 

. Miercurea Ciuc. Amânarea meciului a fost 
- solicitată de către Prefectura Harghita, 
* deoarece jandarmii abilitați să asigure 

măsurile de siguranță și de protecție au fost 
prezenți la manifestările dedicate Zilei 
Naționale a României. (MF)

a Nyon ■ Rezultate consemnate în etapa a IV-a In grupele 
ț Cupel UEFA:

GRUPA A
r
»■
»

9

Partizan - Auxerre 1-4 (1-3}. Marlnkovici '6 Z Cheyrou 
'19, D. Nlculae '25, Akale '37, Pleronl '82

I
Llvorna - Maccabl 1-1 (1-0). Lucarelll 20! Collaun '90 
Ciasament;
1. Glasgow 3 2 1 0 7-4 1
2. Maccabi 4 2 1 1 5-4 4
3. Auxerra 3 1 l 1 7-6 3
4. Livorno 3 0 2 1 4-5 1
5. Partizan....... 3 0 î 2-6 1
Următoarele meciuri (14 decembrie): Auxerre - Llvorr 
Glasgow Rangers - Partizan Belgrad. Maecabi va sta.

■ După Steaua, și 
Dinamo București a 
obținut calificarea în 
primăvara europeană.

București (MF) - După 17 
ani, „câinii roșii” vor respira 
din nou aerul proaspăt al 
primăverii în Europa. Victoria 
cu 2-1 (1-1) repurtată în fața 
germanilor de la Bayer Lev
erkusen le-a asigurat califi
carea în „șaisprezecimile” 
Cupei UEFA. Artizanul victo
riei a fost Claudiu Niculescu, 
autorul celor două goluri care 
au răpus panzerul german. 
„Am mai trăit momente fru
moase la Dinamo, dar parcă 
nici unul nu se compară cu 
acesta. Practic, trăiesc niște 
momente de vis. în primul 
rând, pentru că am reușit să 
marchez cele două goluri cu

; Clasament

GRUPA B
Dinamo - Leverkusen 2-1 (1-1). CI Niculescu 37 ;l 74 Z 
Barbarei '21
Bețlktaș - FC Bruges 2-1 (1-1). Akin 31, Rlcardlnho 'SB 
penalty t alaban '13 penalty

1. Tottenham 3 3 0 0I 6-1 9
2. Dinamo “ .321.0 5-3 7
3. Bejiktas 3 10 2 3-5 3
4. FC Bruaes 4 0 2 2 4-7 2
5. Leverkusen 3 0 J.................... 2.2-4 ; 1
Următoarele meciuri (14 decembrie): Bayer Leverkusen 
- Beșlktaș, Tottenham - Dinamo.

GRUPA C
Grasshopper - FC Sevilla 0-4 (0-1). Alves *52 șl 53 

.. Chevanton '62, Blanco '85
Alkmaar ■ Slovan 2-2 (0-1). Stelnsson '69, Jenner '89 Z 

» Zapotocny 26, Papousek '85

1. AZ Alkmaar 3 2 1 0 10-4 7
2. FC Sevilla 3 2 1 0 6-0 7
3. Slovan Liberec : 4 1 2 1 6 - 7 5
4. Sporting Braga 3 1, 0 .2 . 4- S 3
sLSaJSQopfieL —1 0 0 3 3-13 0
UrmMo4rele m«citM<(14 decembrle): FC Sevilla - AZ Alk- 
maar, Sporting Braga - Grasshopper Zurich.

, GRUPA D
RC Lons - AC Parma 1-2 (1-0).' Cousin '19 / Dedici '77, 

' Paponl '90+2
' Osasuna-OdenseBK3-1 (1-0). Punal '28jl 67, Romero 

'86 / Punal '83 autogol
Clasament

Următoarele meciuri (14 decembrie): Parma - Osasuna, 
Heerenvean - Lens.

1. Parma - ' 3. 3 0 0 6-3 9
2. RC Lans 3 . f . 1 1 5 -4 4
3. Osasuna 3 1 1 4;. 4-4 4
4. OB Odense 4 1 1 3 5-6 4
5. Heerenvean 3 0 1 2 1 -4 1

GRUPA E
Nancy - Feyenoord 3-0 (2-0). Puygrenler '23, Bahla '42 
autogol, Zerka '66 penalty
Wlsla Cracovia - FC Basel 3-1 (1-1). Brozek 11 șl 83.
Paullsta '71/ Patriei '8

1. Nancy 3 2 1 0 7-3 7
2. Blackburn S .. 2.... 1 © S -1 7
3. Cracovia 0 2 5 -5 3
4. Feyer.oord 3 0 2 1 1 -4 .
5. FC Basel 4 0 2 2 1 -8 —2.
Următoarele meciuri (13 decembrie): Blackburn Rovers 
- Nancy, Feyenoord Rotterdam ■ Wlsla Cracovia FC Basel 
va sta.

care ne-am calificat în 
primăvara europeană. Vă rog 
să nu mă considerați un erou. 
Eroi suntem toțf Sper să mai 
apuc să joc 4-5 ani, și abia apoi 
putem vorbi despre statui”, a 
declarat Niculescu. Atacantul 
a subliniat că dinamoviștii vor 
aborda mai relaxați meciul cu 
Tottenham, din ultima etapă 
a Grupei B, programat la 14 
decembrie, la Londra, „pentru 
că suntem deja calificați, iar 
atunci îți cam iese totul. A fost 
foarte greu, pentru că la pri
ma vedere am jucat într-o

Președintele gru
pării FC Barcelona, Joan 
Laporta, a declarat că 
vrea să prelungească 
acordul tehnicianului 
Frank Rijkaard, care are 
contract cu clubul span
iol până în 2009. „Avem 
cel mai bun antrenor din 
lume și clubul este încân
tat de el”, a spus Lapor
ta. (MF) (Foto: FAN)

1 f

Austria Vlena - Sparta Praga 0-1 (0-1). Repka *11 
Clasament:

GRUPA F
A|ax Amsterdam - Espanyol 0-2 (0-1). Pandlanl '35, Core 
'78

1. Espanyol 3 3 0 0 10-2 9
2. Wgreoem . .. 3 2 0 1 9-8 6
3. Ajax A 3 1 1 1 3-2 3 1
4. Sparta 4 1 1 ■ .2 2.-S A
5, Austria V.. ... X. 0 0 3 1-8 0

Următoarele meciuri (13 decembrie): Zulte Waregem - 
AJax Amsterdam, Espanyol Barcelona - Austria Viena 
Sparta Praga va sta.

GRUPA G
Mlada Boleslav - PSG 0-0 
Panathinaikos Atena - Rapid 0-0

1. Panathinaikos 3 2 > 0 3-0 7
2. Hapoel 3 i 1 6-6 4
3. Rapid B. 4 () 4 0 3-3 4

3 (5 2 1 2-4 2
fMBl 3 (5 L 1 2
Următoarele meciuri (13 decembrie): Parls-SG - PanatMi- 
nalkos, Hagoal Tel-Avlv - Mlada Boleslav Rapid va sta.

GRUPA H
Eintracht - Newcastle 0-0
Celta Vigo - Fenerbahce 1-0 (0-0). Ganobbla 77 
Clasament: 

•*

I
1. Newcastle 4 3 a

1 V 4-1 10
2. Celta Vigo 1 f 3-3 4
3. Fenerbahce 3 1 0 2 3-2 3
4. US Palermo J 1 0 2-? 3
5. Eintracht 3 0 2 1 1-3.... 2
Următoarele meciuri (13 decembrie): Palermo - Gelta 
Vigo, Fenerbahțe - Eintracht Frankfurt. Newcastle va sta.

Ronaldinho își va prelungi contractul
■ Internaționalul brazil
ian va rămâne la FC 
Barcelona până în anul 
2014.

Barcelona (MF) - Ronaldin
ho va semna în luna ianuar
ie 2007 un nou contract cu 
clubul catalan, acordul 
urmând să fie valabil până în 
2014. „Președintele Joan 
Laporta, urmând
instrucțiunile lui Frank 
Rijkaard și Txiki Begiristain 
și contând pe sprijinul 
experților în domeniul 
sportiv și cel economic, se 
ocupă personal de una din 
temele de maximă importanță 
pentru club: prelungirea con
tractului lui Ronaldinho”, 
scrie Sport. Jurnalul 
menționează că fratele lui 
Ronaldinho, Roberto de Assis, 
care este și impresarul fot
balistului, încă nu a „stat la

Claudiu Niculescu și Ionel Ganea savurând victoria (Foto: EPA)

grupă de Liga Campionilor”, a 
punctat Claudiu.

Jucătorii dinamoviști au 
sărbătorit calificarea în șais
prezecimile Cupei UEFA în 
vestiar, unde au băut bere și 
șampanie. „Se poate spune că 
am intrat în istorie cu această 
performanță. Nu pot să-mi 
exprim bucuria. încă nu real
izez rezultatul acesta. Sper să 
ajungem cât mai sus. Am 
sărbătorit în vestiar cu 
șampanie”, a declarat fundașul

Rapid, șanse
■ Giuleștenii au obținut 
doar o remiză în 
deplasarea cu Panathi- 
naikos Atena.

Atena (MF) - Tehnicianul 
Răzvan Lucescu consideră că 
rezultatul din meciul Panathi- 
naikos Atena - Rapid, scor 0- 
0, din etapa a IV-a a Grupei 
G a Cupei UEFA, este unul 
corect și firesc, în conformi
tate cu desfășurarea partidei.

„0-0 este un rezultat firesc, 
a fost un joc echilibrat, cu 
două echipe bine așezate în 
teren, care au încercat să 
joace agresiv. Probabil că 
fiecare echipă ar fi putut mar
ca. S-a ratat foarte mult. 
Oricum, ratarea lui Moldovan 
nu a fost singura a Rapidului. 
Rezultatul mi se pare corect, 
în conformitate cu 
desfășurarea partidei”, a spus 
Răzvan Luceicu. Tehnicianul 
rapidist speră ca Panathi
naikos să nu piardă meciul cu 
Paris Saint-Germain, din ulti
ma etapă a Grupei G, pentru

Ronaldinho în acțiune (Foto: epa)

masa negocierilor pentru a 
discuta despre prelungirea 
acordului”, dar a vorbit în 
mod regulat la telefon cu 
Laporta și amândoi s-au 
înțeles ca acest contract să fie 
prelungit în curând. „Efortul 
financiar pentru reținerea lui

Ștefan Radu.
La rând a urmat Ionel Ga

nea, coautor la golul calificării: 
„Șampania e foarte bună, ți
nând cont că de 17 ani acest 
club nu a mai simțit- gustul 
performanței. După atâta 
muncă, merităm și noi puțină 
satisfacție”. Jucătorul dinamo- 
vist a menționat că singura 
variantă luată în calcul pentru 
meciul cu Bayer Leverkusen a 
fost victoria, deși Dinamo s-ar 
fi calificat în primăvara 

deminime

Duel între Zicu (Rapid) și Biscan (Panathinaikos) (Foto: EPA)

ultimul joc al acestei grupe șica astfel Rapidul să se califice 
în primăvara europeană. „La 
sfârștiul partidei i-am strâns 
mâna lui Munoz (antrenorul 
formației Panathinaikos - 
n.r.) și ne-am complimentat. 
I-am spus că sper să nu 
piardă la Paris, pentru că în 
acest moment depinde de el. 
Noi rămânem cu satisfacția 
că am terminat grupa neîn
vinși, dar și cu amărăciunea 
că va trebui să așteptăm

Ronaldinho până în 2014 va fi 
mare, dar nu astronomic și 
nici în afara posibilităților 
clubului, brazilianul fiind în 
prezent unul dintre cei mai 
bine plătiți cinci fotbaliști din 
lume. Ronaldinho a câștigat 
în acest sezon peste 8 mil
ioane de euro. Este foarte 
aproape de Henry, Ballack și 
compania”, notează Sport.

Actualul contract al lui 
Ronaldinho cu FC Barcelona 
este valabil până în 30 iunie 
2010 și are o clauză de 
reziliere de 125 milioane de 
euro. Ronaldinho s-a trans
ferat la clubul spaniol în 2003 
și până în prezent a semnat 
trei contracte. Achiziționarea 
sa de la Paris Saint Germain 
a costat gruparea din 
Barcelona 25 milioane de 
euro, iar primul acord al 
brazilianului cu clubul cata
lan a fost pe o perioadă de 
cinci sezoane. 

europeană și în eventualitatea 
unei remize. „Sperăm să 
câștigăm la Tottenham, pentru 
că ar fi păcat de munca depusă 
până acum. Noi, jucătorii, nd 
ne-am gândit la bani, ci doar 
la performanță, să intrăm st 
noi în istoria lui Dinamo. Voâ 
ajunge și noi, fotbalul româ
nesc, la nivelul Germaniei 
dacă se va schimba și mentei 
itatea jucătorilor români.. 
Așteptăm și provincia să coi 
firme” 

să sperăm că Panathinaikos
nu va pierde la Paris”, 
afirmat Lucescu.

Rapid a terminat la egali
tate, scor 0-0, meciul din 
deplasare cu Panathinaikosi, 
în ultima sa partidă din Grur 
pa G a Cupei UEFA. 
Giuleștenii pot obține califii-
carea numai dacă PSG nu 
învinge pe Panathinaikos în 
ultima etapă.

Duel pentru 
Ștefan Radu

Roma (MF) - Site-ul 
sport.it a scris că se pro
filează un duel între clu
burile Juventus și AS 
Roma pentru achiziționa
rea fiindașului Ștefan Ra
du, în vârstă de 20 ani. 
Sursa citată notează că 
Radu, care în ultima peri
oadă a intrat în circuitul 
echipei naționale a Româ- J 
niei, este unul dintre cei 
mai promițători fundași 
centrali, fiind considerat 
urmașul lui Cristian Chi- 
vu. „Prestațiile bune a- 
vute de Radu în campi
onat și în Cupa UEFA, 
precum și prețul de tran
sfer scăzut (3 milioane de 
euro), au atras atenția 
multor cluburi mari, prin
tre care Juventus și Ro
ma”, a scris sports.it.

I

sport.it
sports.it
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CL și Moș Nicolae îți ascultă povestea!

"Cuv .nti.l iioer" si Mos Nico.ae așteaptă să le scrii I iecaie dintre clasele 
I - V poale a-si aleaga povestioara despre Moș Nicolae care o reprezintă 
cel mai bine și să o trimită apoi pe adresa redacției din Deva. str. 22 
Decembrie, nr. 37A - parter, pe e-mail: sanda.bocaniciug>inform- 
media.ro sau sa o aducă chiar la redacție.
Povestioarele vor fi votate pe forumul de pe site-ul redacției 
www.huon.ro, iar pe 6 decembrie fiecărui elev al clasei câștigătoare 
Mos Nicolae si Cuvântul liber ii vor oferi < ■’ f < 11 11 | - I ' 11 /ÎN-
’i ■ ' ■ f I i c i 'i | ț r 'i i \f.
Anul acesta Cuvântul liber vi-l aduce pe Moș Nicolae!
Resulament—sj toronutu 
■ asei astițpiaa'e *or fi mcki« «tât in 

Data limită per l ni 
ir>'-iib-rHd p.’Vr-stil- >r este 1 decembrie 
2006. Infcvi’i.it', țtplnr.enUir? 1a 0254- 
211275. mi 8834
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LEGENDA AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 

A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A6 - Rocan 3000 SRL

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

a câte i 1 ! : h intre 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare 

literă a zilei apărută în hartă, la sfârșit compuneți o propoziție, lipiți-o pe o 
coală și trimiteți-o la O.P.1, CP 3 Deva, depuneți-o în cutiile speciale Cuvântul 
Liber sau veniți cu ea chiar la redacție, până în 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

• decomandata, 2 balcoane, etaj 3, ultracentral, 
foarte călduros, Deva, poate fi modernizat 
super. Tel. 214178,0728/030020. CD
• decomandate, eta| 5, Bdul Decebal, bl. 22, preț 
1350 mid. lei, negociabil, persoană fizică. Tel. 
219764,0724/848493. CD
• decomandata, Zandlroscu. etaj intermediar, 
amenajat, ocupabll imediat, geam termopan, 
repartitoare, gresie, faianță, modeme, vedere pe
2 părți, negociabil. Tel. 0722/585819. CD
• Harteg, hol central, zonă centrală. Tel. 218104, 

22/30495! (T)
• urgent, contat 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1250 mid. lei. Tel. 223336. CD
• urgent, Dam, Kogălniceanu, semldecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță, balcon 
închis, Jaluzele exterioare, parchet, ușă capi
tonau, preț 115.000 ron, negociabil. Tei. 
0721/819189,0254/215588 CD

REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angajații S.C. Inform Media S.R L. 
și nici rudele acestora de gradele I și II. Relații 
suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

• Ora, zonă centrală, et 1, bloc de cărămidă, 
balcon, contorizări, preț 11800 RON , Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, zonă bună, liniștită, et 2/4, 
bucătărie mare, balcon închis, 7 m, centrală 
termică, preț 128000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, 70 mp, centrală termică, 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
dec, CT, parchet, gresie, faianță, termopane, ST 
56 MP, Zona Bălcescu, preț 13 mid, neg, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandata, 70 mp, centrală termică, 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

CONCURS

• zona ploii, et 1, dec, balcon închis, 
contorizări, preț 130.000 ron, neg. tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Progrooul el 2, dec, contorizări, preț 112300 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Docotalet 5, dec, balcon închis, centrală 
termică, preț 133.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacta,ol3, amenajat repartitoare, preț80/100 
RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, doc, et 3, contorțzări, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, preț 140.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

Panduri penh uși și placări diverse:

(56597)
Personal calificat * servire Ireproșabili

XVA EXIMfO*H

pentnj tâmpârta PVC;
produse șt preparate din 

carne 
produse și preparate din 

lapte 

o gamă largă de produse 

alimentare
(56684)

AZA

CARBENTA

ÎVLER

RECLAME

Nico.ae
media.ro
http://www.huon.ro
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• urgant, zona Gojdu, fără îmbunătățiri, 
contorizărl (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 92.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Teilor, amenajat modern, 
contorizărl, preț 65.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• doc, C.T, gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon Închis, et 2, zona Zamflrescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024 (A3)
• semldec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al, Armatei, preț 720 mil., 
neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T, grelse, faianță, parchet laminat, 
ușă nouă, amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu. preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• zona Bălcescu - I. Corvin, dec., centrală 
termică, modificări, parchet, gresie, faianță, ușă 
de lemn capitonată, bine întreținut, preț 127.000 
ron neg., accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• eta| Intermediar, zona Kogălniceanu - Gojdu, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, vedere pe 
2 părți, preț 36.000 euro neg,, tel. 0745/302200, 
0723/251494 232808. (A4)
• decomandate, eta| 3, zona Mărăști, fără 
modificări, parchet, ocupabll azi, preț 125.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!
VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 150.000 EURO NEGOCIABIL
CUPRINDE: - raOPRgJî

PERSOANĂ DE C^WACh MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/ 951.722

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: S
SCULE ELECTRICE, MOTOF1ERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, e 

UTILAJE AGRICOLE. CENTRALE TERMICE .

( ci tuni llcxilnl SIS I l 'M 1)1, R V|1 
I ani (ARII 1)1 MIM V I)()B \ M) \ I 2.')',

1. Deva, bd. Decebal, bi. I parter tel: 230310
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592 V/
4. Orășlie. str. Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603 fiSt ȚiafinanCCT
5. Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822 "•

Aprobare pe 
loc.

arm Mtr am.

S.C. DUEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773 
E-mail: cdinls@stnart.ro

DITELNET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
• centrale telefonice, telefoane și faxuri
■ sisteme de alarmă antiefracție
■ echipamente de telecomunicații
■ consultanță și secretariat* (64983)

REALIZARE, ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

IC.CRIOTI SKI DEVA,STR.MARASTIBLM/9

SERVICII DE CURĂȚENIE

• eta| IntMiMdlar, zona Gojdu, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, ușă 
metalică, InstalațiI sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• decomandat* parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol șl bucătărie, 
zona piață, preț 110.000 ron negociabil, accept 
credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808, (A4)
• zona Trident, eta| 3, ocupabll azi, contorizărl, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• sta) 3, centrală termică, faianță, se dă optional 
cu mobilă, zona Școala Gen. Nr. 5, preț 83.000 ron 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• et * CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125,000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005221 (A5)
• et * dec., contorizărl, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140,000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizărl, parchet bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• el Intermediar, 2 balcoane marl, CT proprie, 
bale cu geam, modernă atr. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/38789* 
0740/914688. (A5)
• et * parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzutl 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005221 (A5)
• do*, zona Parc (Avram Iancu), parter, ST 55 
mp, amenalat, Ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40,000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dada, et Intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729,018866. (A6)

• zona H. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl bucătărie, 
gresie, faianță Instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Ooidu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• in Dade, et 2, con vectori, Instant apă caldă 
bale amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semldec., neamenajat C,T, et 
4, acoperit cu tablă preț 71000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• b Dada, semldec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorizărl, preț 61000 RON, tel. 
0748/640725. (A7)
• pe Zamfhseu, dec., et 2, parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabll Imediat preț 105.000 
RON. tel. 0749/268830. (A7)
• pe Ulrldl dec, et 3, parchet laminat oresle, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7).
• zona UBaodul deci et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizărl, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 121000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Mâță 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/785578. (A8)
• zona Zamflreecu, 2 camere, circuit, oresle, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786571 (A8)
• Alaaa AimataL 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72000 Ron, 
tel. 0746/7792» (A8)
• zona Dada. 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779281 (A8)

• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779281 (A8)
• semlde*, muMplo îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231300; 0740/317314. (A9)
• ImLveiht faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366, 0781/040.490, 
0788/151483 /A101

• ivgsnt zona Progresul, etaj Intermediar, 
balcon, hol central, contorizărl, preț 150.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Cioclovina semidec., balcon, 
modernizări, preț 115.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Dorobanți, amenalat modern, 
balcon, st=90 mp, preț 65.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• doc, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fl 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060. 
0742/290024. (A3)
• decomandat* 70 mp, contorizărl totale, 
parchet balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel.0723/251491 0745/302200,232809. (A4)
• 70 mp, etaj 1, cu centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță balcon mare, zona 
Gojdu, preț 155.000 ron negociabil, accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)
• zona Ud* ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine întreținut preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• dac, et 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
o et kitoimodlar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON. tel. 223400, 0724/169303, 
074Q/914688~(A5)
• zona DaoabaL et 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018861 (A6)
• zona Decobel decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg. tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona bipăratul Trai an, Deva etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• b-dul Decebal, et 1, dec., s=75 mp, contorizărl, 
neamenalat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Dacebel, dec,, parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206M3, 
230324. (A7)
• pa AL Straiului, semldec., et 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dad* bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et buh, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0746/786571 (A8)
• zona L Creangă parchet contort  zări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/7792» (A8)
• samldee, curara cu parchet, contorizărl, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva preț 130.000 
Ron, tel. 231800. (A9)

• zenăcenhală Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/04*490,0788/158^483. (A10)

• |» Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 41000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pa Bălcescu, et. 2, semidec. bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
buh, 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. 0746/779281 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779281 (A8)
• de*, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Dw* 6 balcoane, 2 băl, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004, (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786571 (A8)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• to Dw* orice zonă Indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0723/26W 0745/302200,232809- (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de Întreținere

Tfcl/Fkx:0254/231552 Mobil:0721/032271 |

• iigent, Ora, plata Imediat Tel. 215212. (Al)
• toarte urgent apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata Imediat de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pănă la 130.000 ron, tel. 
0745/302200,0723/251491 (a4)

Vând ap. 3 camere (05)

. a >; Computer
< f Troubleshooter s»

SIGUR sunteți pregătit pentru 
aderare? Dar sistemul Dvs. 
financiar-contabil ?

(contabilitate, facturare, salarii, stocuri, solduri, bancă-casa) 
Computer Troubleshooters, societate specializată In servicii pentru 
tehnica de calcul și asistență software vA uferA în luna dctumbrii; | 
GRATUIT consultantă privitoare la sistemul Dvs. informatic. 6 
•nu aveți încă implementat unulAaveți un sistem de care nu sunteți 
multomit,tpur și simplu vreți și o altA părere, sunați la SI 230441 
și un consultant se va deplasa la sediul Dvs. pentru analiză.

• decomandat* 2 băl, centrală termică zonă 
ultracentrală Bdul Decebal, ocupabll Imediat 
preț 36300 euro. Tel. 0729/018866. (T)
• semidecomandat* zona Zamflrescu, etaj
Intermediar, îmbunătățlrl, ocupabll Imediat preț 
negociabil. Tel. 0741/196567. (T)
• umMocomandat* balcon, etaj 3, zona 
Astoria, preț 950 mil., neg., Tel. 0742/019411 (Al) 
Gojdu, etaj 1, contorizărl, parchet balcon, 
ocupabll Imediat preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903.(Al)
• semidecomandat* centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, zona 
ștrand, preț 28.000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316791 (Al)

• rana ZemAreacu, fără îmbunătățiri, vedere în 
2 părți, preț 125.000 ron. Tel. 0741/196567. CD
• zona Mhi Maniu, L-url, dec, 120 mp, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică aer 
condiționat preț 80.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• lemldec. parchet apometre, et 3, zona 
Gojdu, fără îmbunătățiri, preț 1500 mid., neg. tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec. CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat tel. 232060.0742/290024 (A3)
• zona Mloriț* balcon mare închis, 2 băl, 
contorizărl total, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 39.000 
euro neg. tel. 0745/302200,0723/251498,232809. 
(A4)
• decomandat* ota| 2, zona Emlnescu, balcon 
mare închis, centrală termică parchet, fără 
modificări, sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251491 (A4)
• et L dec. 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg. tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, et=100 mp, contorizărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914681 (A5)
• tormepan* C7 proprie, bucătărie mare, 
cămară fn balcon, Al. Lalelelor,preț 42.000 euro, 
neg. tel. 223400,0720/387896,0740/914688.  (A5)
• zonă uKncwMă et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet In camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.6203» (A6)
• bloc căriMdă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg. tel. 235201 0729/018866. (A6)
• pe Hui 22 Decembrie, dec., et 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumoș, preț 
62.000 euro, neg. tel. 0745/640725. (A7) r

• cală cu 440 mp teren, ultracentral, Str. 
Spitalului, nr. 19, Deva. Tel. 0254/216036. (T)
• Dev* atr. Balata, nr. 12. Relații la tel. 221458. 
(T)
• vând/ închiriez vilă în Deva, 2 garaje, magazin, 
3 nivele (2 camere, terasă hol, bucătărie, 
baie/nlvel), 150.000 euro/1000 euro/lună. Tel. 
0722/772145,217756. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 5,2 Intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătarii, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
91000 euro. negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apa, gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent In Răduleștl, 2 cam., anexe, buc., teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)

• l camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă P+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620351 (A6)
• zona BaiWu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 201 0724-620351 (A6)
• zona Ptatroai* P+l, construcție 2000, parter
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 200* P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786571 (A8)
• construcție 199* P+l living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786571 (A8)
• 1 camera, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
Iancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad,2 camere, bucătărie, grădină canalizare, 
zona tg. de vite, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0781/158.483. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/151483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST -2500 mp, curent,
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
n788/i- 0,0788/151483. (A-

• decomandat* contorizări, termopane, ușă 
metalică preț 55.000 ron. Tel. 0745/63902. 
0726/316796. (Al)
• ramldecomandat* contorizări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316791 (Al).^ t

• de*, cameră bucătărie, bale, etaj Intermediar, 
zona Be|an, preț 65.000 RON, tel. 0741/15440). 
227542, seara. (A2)
• 2 caiMt* contorizări, etaj Intermediar, zoW
Dacia, preț 56.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2) t,
• de*, bucătari* bale, etaj Intermedalr, r I 
Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401,227U 
seara. (A2)
• 2 camei* etaj Intermediar, zona Gojdu, preț 
75.000 RON,tel.0741/154401,227542seara. .12}. 
dec., contorizărl, parter, zona Gojdu, preț 21.000x. 
euro, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2) V.
• îngâni Mmlde*. parchet, gresie, falanț^F

repartitoare, mobilată balcon închis, zon* 
Mărăști, preț 670 mil., neg, tel. 232060. 
0742/290024. (A3) |

• zona DecibaL zona pieței, cu balcon, dectK 
mandată, debar* bale mare, gaz 2 focurti 
termopan, parchet ocupabllă Imediat preț, 
81.000 ron neg.. 0723/25149* 0745/30220* (A4)
• zona AL Viteazul ■ piață balcon, fâril 
modificări sau amenajări, ocupabllă în 7 zll», 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron neg., tel 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• et L dec., contorizărl, termopane, gresie sil 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 Ul'ț
• «t * contorizărl, balcon, Al. Crișulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/1693(8, 
0742/005221(A5)
• parehrt laminat apometre, lavabll, B-dtA 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 2234%, 
0720/387896,0742/005221 (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., et 3, ocupabllă 
Imediat preț 52.000 RON, tel. 235.20* 
0729/018866. (A6)
• zona Mloriț* balcon mare, contorizări,
ocupabllă Imediat preț 75.000 RON, neg., teL 
235201 0729/018866. (A6) i;
• zona Plat* et 2, contorizărl, balcon, parchet 
preț 235208,0724/6203» (A5)
• lagent In zona Gojdu, et.1,2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61,000 RON, neg„ tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnsac* et.3, semldec., s»26 mp, 
neamenalat* zugrăvită curată contorizărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324 (A7)
• p« b-dul l. Maniu, et. 2, dec., neamenaladt

ocupabllă Imediat s=30 mp, preț 85J00 RON, te»- 
0745/640725. (A7) 3.
• In zona Mloriț* semldec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liber* efal 1 preț 
71.000 RON, neg,, tel. 206003,230324. (Ar)
• In Dorobanți parter, dec., s=27 mp, greiltt 
faianță rolete exterioare, contorizări, liber* prei 
69,000 RON, neg, tel. 0745/640721 (A7)
• urgent zena Daci* dec., et. bun, bate)’ 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 ReK 
neg., tel. 0745/786571 (A8)
• zonaDid*learner*bale,parohi narmuri
gaz, repartitoare, et bun, preț 41000 Ron, nea»' 
tel. 074*7792» (A8) W
• zona DMh, 2 camere, parchet gaz contorizU 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/77928* 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, bs’:r
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, K 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, teii 
0746/7792» (A8) K
• dac, ammelită (parchet laminat oresieF» 
faianță), contorizărl, etaj 3, zona Zamnresbu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 23 
0740/317.314. (AS)
• somlde*, suprafață 35 mp., cameră oL
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Dev* 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.80b; 
0740/317314, (A9) g
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată piw
negociabil, telefon 0254/6133» 0788/040.49* 
0788/158.483. (A10) _________________ ft

• toarta urgent garsonieră în Deva, orice zofaD 
se oferă preț bun, plata Imediat de preferintjl 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron până Ut 
90.000ra tel. 0745/302200,0 - !A4) t.

Vând terenuri (21)

Cumpăr casă (14)

• urgent în Deva sau Slmerla, cu grădină plata 
Imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• 4 camere, anexe gospodărești, curte și 
grădină 20 ari, pădure, localitatea UI băreștI, 
comuna Rlblța, nr. 24, preț 350 milioane lei. 
Tel. 616306,0741/158997. (3/27.11)

• casă In Jlmbolla, județul Timiș, grădină garaj, 
bucătărie de vară toate dependințele în beton șl 
electrificate, centrală pe gaz, preț 55.000 euro. 
Tel. 0788/940104. (T)

Cumpăr case la țară (18)

• cumpăr casă bătrânească mică la țară 
preț maxim 220 milioane lei, în județul 
Hunedoara. Tel. 0722/974460. (3/24.11)

HmHBb
Id 0254/234717, 
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SPORT CLUB MUNICIPAL DEVA
organizează, în data de 8 DECEMBRIE 2006, ora 12.00, 

Cerere șl analiză de ofertă pentru achiziționarea de "Mate
riale reparații capitale privind înlocuire tocărle la Sala Spor
turilor Deva Corp B".

Informații suplimentare la sediul S.C.M. DEVA, str. Mărăști, 
nr. 30 (Sala Sporturilor), tel. 218469. (71105)

Vând garsoniere (19)

• decomandată zona Zamflrescu, etaj Interme
diar, hol cu podele laminate, bale cu gresie sl 
faianță contorizărl, balcon deschis, negociabil. 
Tel. 0720/116786. (T)
• urgent, zona Mărăști, parter, balcon închis, 
contorizărl, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• decomandată balcon, contorizărl complete, 
parchet etaj 2, zona gării, preț 80.000 RON, nego
ciabil. Tel. 0726/316796. (Al)

• două tiranuil extravilan de 6000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte îri\ 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 11227’ 
0723/732560. (T)
• Intravilan, pretabll depozlt/hal ă
producțle/hotel, pregătit pentru a construi pe all, 
la DN7,3041 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avlzeît 
proiect hală de 420 m, branșamente de utilități, 
liber de sarcini. Tel. 0723/23(1204. CD

• toran arabi Intravilan 2485 mp situat în Hăriu, 
Tel. 0728/054071 (T)
• taren arabi între autostradă șl Mureș, localii-,
tatea Hărău, 230 ha/4 parcele. Tel. 0722/6098911 
m I

• Dw* zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 eura 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Inbivlla* Dw* ST 1900 mp, ts 22 + casl 
bătrânească apă gaz, canalizare, preț 38 euro 
mp, negociabil. Tel. 0742/019411 (Al)
• urgent, Hmrilah, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• lntravlan,5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz 
curent, zona Sântuhalm, preț 25 eura/mp, teii 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă, 
fântână curent st=1466 mp, zona prelungire* 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Mravlta* st=1550 mp, fs 18 m, facllltătij 
curent, apă gaz, zona Sântandrel, preț H 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, st=22 ari, fa 22 m, facilități: ip»> 
curent, preț 6 euro/mp, zona AlmaȘu Sec, te® 
232060,0742/290024. (A3)
• ee vinde teren în Deva, zon* Emlnescu^ 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pft 
Investiție, construcție casă acte la zl, preț de 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, * 
0723/251491 0788/165 703,0254/ 2328N. (A4) W

<>
SUPER OFERTĂ! 

Uși de interior PORTA DOORS
• TÂMPLARII PVC f I ALUMINIU PROFIL* RIMAI
■ OIAM TMMOPAN ■ JALUIIU VUTICAU ■ RULOURI 
-10% RIDUCIRI

• GRATUIT: măturători, montij, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.864.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX Of VA Uf Ion f re niq.s 1)1 .ip 2

Primăria municipiului Deva anunță afișarea în holul 
Instituției, a listelor cu persoanele șl suprafețele de teren 
solicitate conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietății șl justiției, precum șl unele măsuri 
adiacente, pentru care se vor acorda despăgubiri.

(71414)

RECLAMI

mailto:cdinls@stnart.ro
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AJENTIE: prețurile ie pamire a ligilaiiei au fost reduse 
cu 50% fată de preturile de evaluare.

Garanția ie pasițlp'âra la licitație este de 10% din 
valoarea bunului perttru care se licitează.

Caietul de sarcini și orice fel de riformațti sunt B 
dispoziția eventualilor cumpărători la sediul S0cieiă|ii lin 
Hrăstie, str. Gh. tazăr. nr. 2, jud. Hunedoara și la 
13724-256676.

• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
■ ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358 (A6)
• zona Măriși, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat preț 300 euro/lună Tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Eminescu. ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208 0724-620358 0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358 (A6)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Materiale de construcții (53)
• vând țiglă 050 ron bucata. Tel. 0722/319442. 
(T)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând mașină de cusut electrică rusească 
foarte puțin folosită preț 180 ron. Tel. 
0254/220956. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 10 vaci cu lapte. Tel. 0254/648087. 
0722/969657.(0446100/29.11)
• vând 2 porci Duroc sau Marele alb peste 150 
kg, preț negociabil, asigur condiții pentru sacri
ficare și afumat Tel. 0254/212123. (T)
• vând pul Ciobînesc carpatin de 6 săptămâni, 
foarte frumoși. Tel. 210900,0744/611145. (D
• vând purcel, 25 bucăți. Tel. 0724/644504. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

Decese (75)

ft

u Colectivul clasei a IV-a A a Școlii Generale „Andrei 
Șaguna” din Deva este alături de colegul lor

DRUȚĂ ALEXANDRU
in greaua încercare pricinuită de decesul tatălui său. 

Sincere condoleanțe.

Comemorări (76)

(3/29.11)

• teren Intravlan la DN 7, la Intrare In Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, pre( 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• teren krtnvRan, st=370 mp, In zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5) 

teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren Intravlan la DN 7, între Deva și Slmeria, 
2 parcele alăturate a căte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)
e 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303. 
0740/914688 (A5)
e tona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravlan, 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)
• Mravlan, ki Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)
•‘S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231300 

v sau 0745/511.778 (A9)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces Ta 

șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366, 0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad - 05 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță la șosea, pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Vând spații comerciale (25)
• urgent zona Eminescu, ocupabil imediat, 35 
mp, alee betonată ușă și geam termopan, 
pentru orice tip de activitate, negociabil. Tel. 
0722/585819. (T)
• Progresul, i= 70 mp, în centrala termică, 
canalizare, curent electric, înălțime de 45 m, 
preț 500 euro/mp, tel .0745/367893. (A2)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă, teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=68O0 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st=290 mp, H=45 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț36.000 euro 
negociabil, tel 0723/251498 0745/302200,232808 
(A4)
• apartament 2 camere, zona Eminescu, parter, 
modificat spațiu comercial, parchet, gresie șl 
faianță contorizări, ocupabil repede, preț 
120.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498232809. (A4)
• zona Măriși, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (D
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l) 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788'158483. (A10)

Imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)
• extravilan, In Deva sau împrejurimi, de la 1 ha 
în sus, pentru creșterea animalelor; ofer plata la 
ha. Tel. 0726/816453,0723/788913. (T)
• ț ha teren întravi lan, la șosea Deva sau împre- 
juriml.Tel. 0742/019418. (Al)

CONSUL SA
angajează 

proiectanți în 
domeniile apă, 

canal și drumuri și 
topometriști. 
Experiență în 

domeniu 
minim 2 ani. 

Informații la telefon 
0254/211130 sau la 
sediul societății din 
Deva, Bulevardul
Decebal, bl. P, • 

Mezanin. b

• caut pentru închiriere casă cu subsol, în Deva 
sau împrejurimi pentru depozit Tel. 0726/816453, 
0723/788913. (T)
• ofer spre închiriere 45 mp spațiu comercial, 
zona BRD Deva, amenajat, termopane, preț 360 
euro/lună negociabil. Tel. 0729/018866. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
central Deva, mobilat complet centrală termică 
preț 200 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• oier spre închiriere garsonieră în Devă 

mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial în Deva 
P+l, 150 mp, 2 nivele, plus teren, centrală 
termică canalizare, apă, gaz, curent, preț82.000 
euro. Tel. 0722.564004. (Al)
• Al Patriei, parter, 2 camere, semidec., CT, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 300 euro/lună + 
garanție, tel .0745/367893. (A2)
• kdlu Manlu, et 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel .0745/367893. (A2)
• Mul Decebal, 2 camere, dec., et 2, reparti
toare, amenajat, mobilat utilat, preț 150 
euro/lună + garanție pt. cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• Mul Decebal, 3 camere, dec., et 1, reparti
toare, amenajat mobilat utilat pe termen lung, 
preț 700 RON/lună + garanție pt. cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat șl 
utilat totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024. (A3)

BiS DIVIZIA DE
SECURITATE

Auto românești (36)

• vând Am M 461, motor Mercedes 240 D, 
tracțiune integrală stare tehnică bună 
preț 4750 euro, negociabil. Tel. 0722/328819. 
(2/28.11)

• vând Dada 1310 culoare albastră af 1987, 
adusă din Ungaria, unic proprietar, RAR 2008. 
Tel. 0728/054076. (T)
• vând Dada 1310, albastră adusă din Ungaria, 
RAR 2008, af 1987, unic proprietar. Tel. 
0728/054076. (T)
• vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare de 
funcționare foarte bună, radlocasetofon, 
închidere centralizată taxe lăzi, preț negociabil. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)
• vând Daewoo Matiz,af2OO4luna VIII, garanție, 
carte service, km reali, închidere centralizată 
alarmă radiocasetofon. Tel. 0723/270348 (T)
• vând Ieftin Skoda 120 L înscrisă șl caroserie 
nouă pentru același model auto, uși față aripi, 
praguri șl bară față Deva, tel. 212408, 
0726/986987. (T)
• vând Peugeot 605 TD, af 1992, stare de 
funcționare, pentru piese. Tel. 0723/737094. 
(1545751/29.11)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând autotransformator 0 - 220 V/10 ■ 50 A. 
Tel. 743483.(1)
• vând phigwf cu 2 și 3 brazde pentru tractoare 
de 15-50 CP. Tel. 731494. (TJ
• vând tractor U 445, .ștare bună 365_ore 
funcționare, preț negociabil. Berlu. nr; 62. Tel. 
246162.(1545752/29.11)

Mobilier și interioare (47)
• vând convenaN mobilă second, birou, 
servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808 0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând pătuț bebe 70/140 din lemn și un pătuț 
Chicco tip „țarc", preț negociabil. Tel. 230109, 
0722/454922.(1)
• vând urgent și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138708 0744/624867. (T)
• vând ușă exterior, deschidere pe stânga, cu 
toc 189/90 cm, preț 150 ron șl tv color Electronica 
diag. 37 cm, preț 150 ron. Tel. 214814. (T)
• vând colțar de cameră preț foarte bun. Tel. 
0723/262441. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto, FED 5 SP cu fotocelulă multe 
reglaje, semlprofeslonal, acte șl blitz FII 18 preț 
199 ron. Tel. 225578,0744/934462,0726/551701. (T)
• vând cartelă Orange, 27 dolari, preț 73 ron, 
negociabil. Tel. 0744/116494. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând co|oc bărbătesc, nou, mărimea 52 ■ 54. 
Tel. 0254/221894. (T)
• vând complturi damă de seară flecare cu 
accesorii, și rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808 0743/211074. (T)

• vând pasfle Lomustin, 12 bucăți și televizor 
Panasonic, diag 70 cm. Tel. 235153. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând urgart pian, coadă scurtă placă bronz, 
stare foarte bună Tel. 0254/221307. (T)

Altele (61)
• vând 2 servicii de rubin, 200 ron; fustă piele 
neagră nr. 52,80 ron și meșă păr natural 25 ron. 
Tel. 0728/095029. (T)
• vând 3 bucăți calorifere tip București din 
fontă preț 6 ron element asigur transport Tel. 
225578 0744/934462,0726/551701. (T)
• vând mașină de cusut seria 705 Naumann, 
ceas Doxa de damă mașină de spălat din 
plastic, ladă frigorifică 7 sertare, nouă Tel. 
224643. (T)
• vând pădun în comuna Hărău, 1 ha, intrare cu 
mașină Informații la telefon 0726/636387. (T)
• viind pavflon apicol înmatriculat verificat 51 

familii cu faguri clădiți în magazii, preț apreciat 
de cumpărător. Tel. 0254/231129,0254/214319. 
(T)

Pierderi (62)
• pterdutautorizaHadefuncționareacazanului 
de fiert țuică nr. 18060/13.03.2000, pe numele 
Fruja loan. Se declară nulă (1/29.11)

Mulțumiri (68)
• Mulțumiri conducerii Primăriei Pui pentru 
ajutorul acordat familiei domnului Sandu 
Marișca din Șerel, nr. 130. (4/29.11)

• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
Instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808 
0743/211074.(7)
• transport moMhr, electrocasnice au auto de 
1,2 to și 14 mc volum; asigur șl demontare sau 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 225578 
0744/934462,0726/551701. <T)
• transport peruane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• hratftuțlafln lira c e renume mondial anga
jează personal pentru consultanță financiară 
Salariu atractiv, mediu de lucru plăcut. CV se 
trimit la adresa: frentvalentin®yahoo.com. Tel. 
0721/139589.(3/2811)
• SC TnnsBvwla Building SRL Deva angajează 
muncitori necallflcațl în domeniul construcțiilor. 
CV la fax 0254/2343% 232392. (4/23.11)
• soctetite nmordală angajează inginer 
constructor, promoția 2006, dulgheri, zidari, 
fierari. Se asigură salarii atractive. Tel. 
0722/301942. (7/24.11)
■ sodotete comordalâ angajează șef fabrică 
pâine, studii în domeniu; brutari șl patiserl cali
ficați șl necallflcațl. Se asigură pachet salarlal 
atractiv. Tel. 0723/599610, 0722/301942, 
0254/230491.(7/24.11)
• executăm eoMbucțâ, amenajări Interioare- 
exterioare. Instalații electrice șl sanitare, design 
Interior, zidării, tencuieli, zugrăveli moderne, 
mobilier rlglps, pardoseli, parchet, șarpante, 
tâmplărle PVC-alumlnlu. Tel. 0720/416823. 
(1/4.12.2006)

*

ft

Familiile Gros și Jurca cu durere in 
suflete amintesc celor care l-au 
cunoscut că a trecut un an de la 
trecerea in neființă a celui care a 
fost

JURCA IO AN (NICU)
Parastasul de pomenire are loc 
astăzi 2 decembrie 2006, ora 10, la 
Biserica Sf. Vasile din str. M. 
Eminescu Deva.

Nu te vom uita niciodată!

"1

(7/28.11)

Au trecut șase săptămâni de când ne-a părăsit un sot 
model, un tată exemplar și un suflet blând

ȘTEFONI AUREL
Vei rămâne veșnic viu in sufletele noastre.

Gabi și Antonela

Alege CL pentru anunțul tău

(70784)
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Bolnavi La orfelinatul „Fountain of 
Love” din Johannesburg sunt 168 de orfanii 
bolnavi de SIDA. Ieri a fost Ziua mondială 
de luptă împotriva SIDA. (Foto: epa)

•Anti-simbol. Cântărețul Pete Doherty, 
solistul trupei Babyshambles, cunoscut mai 
mult datorită scandalurilor legate de droguri 
și a relației cu top modelul Kate Moss, s-a 
situat pe primul loc într-un top al vedetelor 
care nu merită să fie celebre. Topul a fost 
realizat de revista Arena.

•Cea mai bine plătită. Actrița australiană 
Nicole Kidman a devenit cea mai bine 
plătită actriță de la Hollywood pe 2006, cu 
un salariu de 17 milioane pe film, conform 
listei anuale publicată de revista specializată 
Hollywood Reporter.

Misiune pe Lună
Londra (MF) - Marea 

Britanie vrea să se 
alăture Agenției spațiale 
americane, NASA, în vede
rea pregătirii viitoarelor 
misiuni pe Lună, progra
mate până în 2020, a 
declarat ministrul brita
nic al Științei Malcolm 
Wicks. Ministrul britanic 
și administratorul NASA 
Michael Griffin au avut 
o întrevedere în cursul 
căreia au discutat despre 
viitoarele misiuni pe Lu
nă. Acesta ar putea fi cel 
mai mare program știin
țific din lume, iar oame
nii de afaceri și cerce
tătorii britanici trebuie să 
beneficieze de el, a spus 
Wicks. Marea Britanie a 
fost lider de piață în do
meniul „sateliților mici și 
ieftini”. Cele două sonde 
gemene din cadrul misiu
nii Stereo, lansate de NA
SA în octombrie, au fost 
echipate cu instrumente 
concepute britanici.

Sandra Bullock
(Foto: EPA)

Va fi 
mamă
LxsAngdsQVIH-Ac
trița Sandra Bullock și 
soțul său Jesse James 
(37 ani), vedeta emisiu
nii „Monster Garage" 
de la Dtsaovery, aș
teaptă primul lor copil, 
scrie The Sun. Sandra 
Bulkxk, în vârstă de 
42 de ani, este însărci
nată în două luni. O 
sursă apropiată starului 
a dedarat „Este un vis 
de o viață care a deve
nit realitate pentru i 
Sandy. Deja au început 
să deoareze camera 
bebelușului." Acesta va 
fi primul copil pentru 
Bullock, fri timp ce Ja
mes mai are trei copii.

Puii de ghepard s-au născut în 16 
noiembrie la grădina zoologică din Muen
ster, Germania. (Foto: epa)

;______________ :_______ ;________________________ J

Smoching de agent 007
Londra (MF) - Smochingul purtat de 

actorul britanic Daniel Craig în cel mai 
recent film din seria aventurilor lui James 
Bond, „Casino Royale”, va fi scos la licitație 
în scop caritabil.

Smochingul agentului secret 007 face 
parte dintr-un grup de 40 de premii scoase 
la licitație pe internet, alături de o plimbare 
pe platourile de filmare ale serialului ame
rican „Neveste disperate” și de o excursie 
pe platourile din Hawaii unde se filmează 
alt serial de televiziune de succes, „LOST: 
Naufi'agiații”. încasările vor fi donate orga
nizației ChildLine pentru ajutorarea copi
ilor. ChildLine este o linie telefonică gra
tuită cu program non-stop destinată aju
torării copiilor și tinerilor cu probleme.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

împotriva violenței domestice
■ Nicole Kidman și-a 
manifestat sprijinul față 
de femeile victime ale 
violențelor domestice.

Geneva (MF) - Vedeta aus
traliană Nicole Kidman s-a 
alăturat, la Geneva, unui 
cunoscut producător de ceasuri 
pentru a-și manifesta sprijinul 
față de femeile victime ale 
violențelor domestice din 
lumea întreagă.

Kidman a participat la Gene
va, alături de producătorul de 
ceasuri Omega, la o serie de 
manifestări împotriva violenței 
domestice. Actrița, care era 
deja ambasadoare a 
bunăvoinței din partea 
UNICEF, din 1994, ocupă din 
luna ianuarie aceeași funcție 
din partea Fondului de Dez
voltare al Națiunilor Unite des
tinat Femeilor (UNIFEM), cre-

Kldman la Geneva (Foto: epaj

at cu scopul de a promova ega
litatea între sexe în lume.

Kidman a declarat cu 
această ocazie că problema 
violenței domestice este una 
prezentă peste tot în lume și că 
va face tot ce va putea pentru 
a ajuta femeile care cad vic
time abuzurilor în familie.

în 2004, Nicole Kidman a 
primit titlul de „Cetățean al 
lumii" din partea ONU.

Cel mai mare telescop
■ Europenii vor construi 
cel mai mare telescop 
terestru din lume în cel 
puțin zece ani.

Marsilia (MF) ■ Astronomii 
europeni s-au pus de acord în 
cursul acestei săptămâni 
asupra caracteristicilor pe care 
le va avea cel mai mare tele
scop din lume, a cărui oglindă 
va avea un diametru de 42 de 
metri, chiar dacă acest proiect 
este mai puțin ambițios decât 
cel inițial. Proiectul va fi con
cretizat în cel puțin zece ani.

„Am obținut consensul 
comunității științifice” în ceea 
ce privește caracteristicile 
viitorului telescop european 
ELT (Extremely Large Tele

scope), a anunțat Catherine 
Cesarsky, director general al 
organizației astronomice 
europene ESO, coordonator al 
proiectului.

Viitorul instrument, al cărui 
cost este estimat la aproxima
tiv un miliard de euro, va fi 
dotat cu o oglindă de 1.000 de 
ori mai mare decât modesta 
lunetă cu un diametru de 4 cen
timetri care i-a permis lui 
Galileo să descopere cei patru 
sateliți principali ai lui Jupiter, 
în urmă cu patru secole.

Telescopul va fi și de patru 
ori mai mare decât instru
mentele cele mai puternice care 
există în prezent, cele două tele- 
scoape americane Keck, situate 
în Hawai, ale căror oglinzi au 
diametrul de zece metri.

Sute de morti
3

■ Aproximativ 400 de 
persoane au decedat în 
urma unei alunecări de 
teren în Filipine.

Legaspi (MF) - Aproximativ 
400 de persoane și-au pierdut 
viața și cel puțin o sută sunt 
dispăruți în urma unei 
alunecări de teren care a avut 
loc în estul arhipelagului Fi
lipine, afectat de ciclonul Duri
an, au anunțat, ieri, reprezen
tanți ai serviciilor de inter
venție, citați de AFP.

„Nu deținem cifre exacte, 
dar apreciem că există apro
ximativ de 400 de morți (...) în 
special în jurul vulcanului 
Mayon” care se află la 350 de 
kilometri de capitala țării, 
Manila, a declarat Glenn

Coralia este născută 
în zodia Taur, îi plac 
sportul, dansul, mode- 
lling-ul. (Foto: T.Manu) 
Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

în Filipine

Alunecarea de teren a pus casele la pământ (Foto: epa)

Rabonza, director general al 
Consiliului național de coor
donare a catastrofelor. Ser
viciile de intervenție au recu

perat 108 cadavre în satele 
Daraga, Busay și Santo 
Domingo, afectate de 
alunecarea de teren, potrivit

unui oficial provincial, Cedric 
Daep. Primarul satului Dara
ga, Jerry Jucian, a declarat că 
există „numeroși dispăruți”. \ 

Operațiunile de salvare au 
fost însă îngreunate de căderea 
liniilor electrice și telefonice și 
de torentele de apă care au 
afectat majoritatea Peninsulei 
Bicol, unde se află vulcanul 
Mayon.

Aproximativ 30.000 de per
soane au fost evacuate în luna 
august de pe versanții vulca
nului de teama unei erupții, 
locuitorii revenind în satele lor 
în luna septembrie.

Intens atea ciclonului Duri
an s-a redus după ce a trecut, 
joi seara, prin apropierea 
peninsulei Bicol. Furtuna se 
îndrepta, vineri, spre vest și 
spre insula Mindoro.

Asistent digital în loc de chelneri
■ Asistentul digital 
„OrderFinder Mini" 
înlocuiește chelnerii în 
restaurantele din Japonia.

Tokyo (MF) - Grupul japonez 
NEC, va comercializa începând 
cu luna ianuarie, pentru res
taurantele din Japonia, asiste
nți digitali care vor permite cli- 
enților să aleagă și să comande 
felurile de mâncare din meniu

fără a mai chema chelnerul. 
Dispozitivul „OrderFinder Mi
ni” constă într-o tabletă și un 
stilou electronice. Aceste dis
pozitive vor fi instalate pe fie
care masă alături de tradițio
nalele meniuri tipărite. Pentru 
a da comandă, clienții trebuie 
doar să atingă cu stiloul foto
grafia felului de mâncare ales. 
Comanda este apoi transmisă 
la un terminal central aflat în 
apropierea bucătăriei. în res

taurantele japoneze clienții 
comandă, în mod frecvent, de 
mai multe ori în cursul acele
iași mese mai multe feluri de 
mâncare, care sunt servite în 
porții mici. Noul sistem este 
eficace pentru eliminarea su
prasolicitării chelnerilor. Dispo
zitivul a fost testat cu succes în 
două restaurante din capitala 
niponă, iar clienții sunt încân
tați. Un lot de 25 de astfel de 
dispozitive costă 26.700 de euro.

Bambi Actorul ameri
can Samuel L. Jackson a 
primit, la Stuttgart, pre
miul Bambi la categoria 
actor internațional.

(Foto: EPA)

http://www.huon.ro

