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Bărbați bătuți de femeiI Chiar riară QS la cută violenței în familie. Statisti- timelor, 119 au fost copii de doara, Direcția Gene
Pocnitori interzise (C.B.) - începând din acest an, folosirea petardelor și a pocnitorilor devine infracțiune,'cu excepția evenimentelor organizate de firme de profil. Față de anul trecut când se luau măsuri contravenționale, din acest an pedepsele prevăd închisoarea, atât pentru cei care folosesc cât și pentru cei care comercializează, /p.6

■ Chiar dacă 95 la sută 
din agresiunile casnice 
au ca victime femei, 
există și excepții. *-

Deva (A.S.) - Astfel, anul trecut, doi bărbați adulți și 19 copii de sex masculin din județ au fost victime ale

violenței în familie. Statisticile relevă în județul Hunedoara o creștere dramatică a violenței domestice în 2006 comparativ cu 2005. în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2006 s-au înregistrat 140 de cazuri de violență domestică, cu 72 mai mult decât în tot anul 2005. Din totalul vic-

urnelor, 119 au fost copii de sex feminin și femei, iar 21 bărbați și copii de sex masculin. La nivel național, anul trecut și-au pierdut viața 169 de femei în conflicte casnice și au fost raportate 9537 de cazuri de violență în familie. Datele au fost furnizate de Inspectoratul de Poliție Hune

doara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, Fundația Conexiuni din Deva, Casa Cristina - Centrul de servicii sociale pentru femei victime ale violenței din Hunedoara și Centrul de urgență pentru femeia și copilul abuzat din Deva, /p.3
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Miere gratuită pentru elevi. Asociația Crescătorilor de Albine Hunedoara și o firmă de procesare a produselor apicole vor declanșa astăzi o campanie de promovare a mierii, /p.6 (Fats: T. Mânu)

wiA, Si Z;
* de zile până la aderare

r Accident grav pe DN7. Un accident soldat cu rănirea gravă a două persoane a avut loc, ieri, între localitățile Câmpuri Surduc și Tătărăști. Șoferul autoturismului Mercedes nu a adaptat viteza la condițiile de trafic și a intrat în plin într-un Nissan condus regulamentar de un cetățean din județul Alba. /pȘ
(Foia: T.Manu)www.hu.on.ro

ftamăral șomerilor cfih județ
Rata șomajului in județul Hunedoara este mai mare 
decât media pe țarâ.
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Integrarea În Uniunea Europeană 
îi conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

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

regăsim nume precum loan Bocșa, Frații 
Petreuș, lonuț Doldpescu, Ciprian Roman. Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26 
decembrie, de la ora 17, vor concerta trupele 
Provincialii, fiiico, Selena, K1, și alții. Prezintă 

Daniel Buzdugan și Simona Pătruleasa. ■X.CM v

RECLAMĂ

Tabere gratuite pentru studențiodihnă, pe durata vacanței de iarnă și în limita locurilor repartizate. se va face studenților are după anul precedent de studiu sunt integraliști, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de performanțele în activitatea de cercetare, dar și de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice sau au performanțe sportive.

■ Peste 1000 de stu- 
denți vor putea merge 
gratuit în tabere stu
dențești, de sărbători.

Deva (C.B.) - Agenția pentru Sprijinirea Studenților oferă studenților gratuit tabere de Crăciun și de Revelion, a a- nunțat Mihaela Nicolai, coordonator în cadrul Autorității 
tâațMMe pentru Titleret. A-
Pedeapsă de la Dumnezeul?
■ Mai mult/life bise 
ricești susțin că Dum
nezeu le-a pedepsit 
„îndulcirea" la carne.

proape 1400 de studenți se vor putea bucura de taberele gratuite în una din următoarele stațiuni: Voineasa. Herculane, Pârâul Rece sau Zărnești. Facultățile vor afișa până la 5.12., metodologia și numărul de locuri repartizate, iar secretariatele vor primi cereri pentru acordarea de bilete gratuite de tabără, până la data de 8.^.2006. Repartizarea biletelor în taberele studențești de
sur&e anonime din cadrul Mitropoliei Banatului. Boala a afectat activitatea celor 20 de persoane suferinde, slujbele religioase fiind destul de des întrerupte. „Ni s-a servit o ciorbă de perișoare care avea un gust mai deosebit, dar credeam că s-a pus sareOrăștie (S.B.) - Mai mulți preoți și cântăreți bisericești din Timișoara au ajuns acasă cu tulburări digestive, după . de lămâie în ea”, au precizat ce au participat la Festivalul Național de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu”, derulat la sfârșitul săptămânii trecute, la Orăștie, au declarat nțarți, pentru ROMPRES,
sursele. Efectul ciorbei care a spart postul Crăciunului a fost simțit din plin de slujitorii bisericii care au fost afectați destul de puternic de puseuri diareice, /p.3

A
Deva (C.B.l ■ O femeie din Luncoiu de Jos a realizat abia la ieșirea la pensie că timp de trei ani angajatorul pentru care a lucrat nu i-a plătit taxele aferente statului. Impozitul neplâtiț semnifică faptul că femeia a lucrat degeaba în acest timp, /p.5

(F*oto: M.Ș.)

tUITId din perioada 4 noienwrie- 1 decembrie a concursului de in- tegrame desfășurat în paginile cotidianului Cuvântul Liber a luat sfârșit. Participantul care „Integrama a dezlegat și 50 ron a câștigat!” este d-na Olaru Elena lin Deva. Felicitări!
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St (S-iți ¥< ă&- 'i ’• Asasinat, Directorul general al unei companii de gaz din sudul Rusiei, Itera-Samara, a fost împușcat mortal luni seara. Aleksandr Samoilenko a fost împușcat în apropiere de birourile companiei, în orașul sudic Samara.• Deferiți justiției. Procurorii anticorupție Aistlț^Ori, pe prefectul de lași, Radu T’risăcaru, -pe fostul șef al Agenției 

Dorrwrl^ Statului, Flavius loniță, alături de un awcafși un administrator de firme, acu-> zați tfe*fapte de corupție privind condiționarea retrocedării unui teren.
Vizită amânatăAnkara (MF) - Vizita premietfflui ture Recep Tayyip Erdogan în România,planificată șă înceapă âzi, a fost amânată din cauza stării de ifi- securitate politică de la București. Erdogan urma să discute cu oficialitățile de la București despre recentele dificultăți intervenite în demersurile țării sale de a- derare la Uniunea Europeană. Biroul de Presă al Guvernului a precizat că pe căi diplomatice s-a convenit de comun a- cord ca vizita în Româ- nia ă i^imdluî-ministru Turelei-, Recap Tayyip Erdogan, să fie repro- gramată pentru începutul-anului’ viitor. Parti- duî -Conservator s-a retrăi de la guvernare, E- xecutivul nemaifiind sprijinitPîn aceste condiții,'-de o majoritate parlamentară.

Recep Erdogan (Foto: epa)

Nicholas Burns
(Foto: EPA)

Susținere 
americană
Bruxelles (MF) - Sub
secretarul de Stat a- 
merican pentru afa
ceri politice, Nicholas 
Burns, a declarat că 
Statele Unite sunt de 
acord cu oferta Ro
mâniei de a găzdui 
viitorul summit 
NATO la București și 
speră că Alianța va 
avea „înțelepciunea" 
de a accepta propu
nerea. El a salutat 
implicarea militară a 
României în Irak și în 
Afganistan și a apre
ciat că relația dintre 
Washington șj Bucu
rești este „mai mult 
decât bună, este ex
celentă". Bums s-a 
referit și la programul 
de vize pentru țările 
central și est-europe- 
ne.

în ultima fază
Teheran (MF) - Președintele iranian a declarat, ieri, „că programul nuclear derulat de Teheran este în ultima fază și că va reconsider,a relațiile cwtrei state europene în cazul în care aceste® încearcă să blocheze ceea ce el numește drepturile Republicii Islamice-la energie atomică.în mesajul său televizat, el nu a menționat ce reprezintă această ultimă fază, dar a precizat că IranqJ dorește să facă față nevoilor interne de producere de combustibil pentru centralele nucleare, deși primul astfel de complex este în construcție.Iranul a respins ultimatumul Consiliului de Securitate privind sistarea activităților nucleare iar șase puteri occidentale, Statele Unite, China, Rusia, Franța, Marea Britanie și Germani^s-au reunit, ieri, la Paris pentru a încerca soluționarea crizei.

T

Atac asupra amoasadei un băr
bat a deschis focul ieri dimineață asupra
ambasadei americane din Yemen, însă for
țele de ordine au reușit să îl aresteze. Poli
țiștii au ripostat ia atac, iar bărbatul a fost
rănit, apoi arestat. (Foto: epa)

■ u8EB
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Au fost propuși miniștri
■ Vosganian, Motreanu 
și Toader, nominalizați 
pentru vicepremier, Agri
cultură și Economie.

București (MF) - Președintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu, a declarat ieri că Varujan Vosganian și Dan Motreanu, propuși de liberali pentru postul de vicepremier, respectiv de ministru al Agriculturii, vor fi învestiți cât se poate de repede. Democrații vor prelua portofoliul Economiei și Comerțului, pentru care va fi propus actualul secretar de stat în MAI Mircea Toader. Doar acesta va trebui să treacă prin votul parlamentarilor.Grupurile parlamentare ale PRM și PSD au solicitat ca noii membri ai Guvernului

care vor fi învestiți pe locurile lăsate libere în Executiv de reprezentanții PC să fie supuși aprobării Parlamentului.
Votați în ParlamentSenatorul PRM Virginia Vedinaș a declarat că prin ieșirea PC de la guvernare s-a schimbat componența politică a Guvernului și, potrivit articolului 85 din Constituție, acest lucru impune ca noii miniștrii să fie numiți de președintele României, la propunerea primului-ministru și cu aprobarea Parlamentului.Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a precizat că Guvernul Tăriceanu se află în situația unei structuri minoritare care are nevoie de sprijinul Parlamentului.Președintele Senatului, Ni-

colae Văcăroiu, a declarat, că președintele Traian Băsescu l-a anunțat că va trimite astăzi o scrisoare Parlamentului în care va solicita votarea de către Parlament a noilor miniștri, propuși de PNL și PD.„Se schimbă configurația politică a Guvernului. Pe cale de consecință, nu se mai poate face numirea lor de către președintele României, la propunerea primului-ministru”, a arătat Văcăroiu.Președintele Senatului a mai spus că noii posibili membri ai Guvernului vor fi audiați de comisiile de specialitate reunite.Comisiile parlamentare vor întocmi rapoarte de audiere supuse aprobării Parlamentului, într-o ședință comună, în care votul va fi secret, cu buletine.

Discuții româ- 
no-ucrainene

București (MF) - Reprezentanții autorităților române și ai celor de la Kiev vor purta discuții, timp de trei zile, cu privire la stadiul realizării proiectului de construire a căii navigabile de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră pe sectorul ucrainean al Deltei, cunoscut sub denumirea Canalul Bâstroe. Cu ocazia celei de-a Vl-a Sesiuni a împu- terniciților părților pentru aplicarea Acordului privind cooperarea. In domeniul gospodăririi' apelor de frontieră, delegația română va solicita părții ucrainene informații a- supra modului de aplicare a concluziilor Comisiei internaționale de anchetă, constituită în baza prevederilor Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier .Pe agenda întâlnirii care a început la Kiev mai figurează aspecte privind stadiul aplicării pe bazine hidrografice a regulamentelor de colaborare în vigoare, precum și analiza realizării lucrărilor hidrotehnice și a proiectelor comune. K

Jacques Chirac, Angela Merkel 
și Lech Kaczyinsky (Foto: epa)

Vor un nou termen pentru Turcia
■ Jacques Chirac, 
Angela Merkel și Lech 
Kaczyinsky £-au întâlfât. 
în Germanies- f

Mettlach (MF) - Franța și Germania vor cere Uniunii Epropene să’stabilească un nou termen limită pentru ca Turcia să îndeplinească cerințele impuse de statutul de țară candidată, relatează Reuters.Cancelarul german Angela Merkel, președintele francez Jacques Chirac și președintele polonez Lech Kaczyinsky ș-au întâlnit ieri la Mettlach și pentru a aborda o proble-

mă-cheie pentru viitorul blocului european, și anume legăturile cu Rusia.’Nemulțumită de propunere B^gusiei Europene cu privire la suspendarea parțială a negocierilor dintre UE și Ankara, din cauza refuzului său de a-și deschide porturile pentru Cipru, o sursă din cadrul președinției franceze a declarat că Merkel și Chirac doresc o „clauză de întâlnire” care să stabilească efectiv o dată limită pentru ca Turcia să îndeplinească cerințele UE.Comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, le ceruse lui Merkel și Chirac să nu

exercite presiuni în vederea stabilirii unui termen limită pentru Turcia, cu scopul de .a-și deschide porturile pentru Cipru.El a declarat că termenele limită stricte nu dau rezultate, iar problema Ciprului a fost cel mai bine rezolvată de Națiunile Unite.Miniștrii de Externe din statele membre vor decide lunea viitoare în ce măsură vor aplica sancțiuni la adresa Ankarei, pentru a nu-și fi îndeplinit obligația de a-și deschide porturile și aeroporturile pentru Cipru, al cărui Guvern grec-cipriot nu îl recunoaște’.
Voronin acuză România
îă Președintele moldo
vean denunță amestecul 
României în treburile 
interne.

Chișinău (MF) - Președintele moldovean, Vladimir Voronin, a acuzat România, în- tr-un interviu acordat unui portal de limbă rusă, de a- mestec în afacerile interne ale Republicii Moldova, iar ambasadorul român la Chișinău a fost convocat la MAE moldovean, după un interviu acordat de Ion Caramitru presei moldovene.Voronin a declarat că România „încearcă să impună Moldovei anumite reguli de joc, situații și principii, pe care încearcă să ni le bage pe gât în toți cei 15 ani de independență. Dacă e să dăm o apreciere obiectivă, aceasta se numește amestec în treburile unui stat suveran”, a spus președintele.El a adăugat că „Moldova este în stare să-și asigure și integrarea europeană, și dezvoltarea democratică internă

a statului, și sporirea nivelului vieții social-economice a oamenilor muncii, fără o astfel de încălzire, fără prietenii și avocații care ne sunt impuși de dincolo de Prut”.
Convocat la MAEPe fondul acestor acuzații, ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, a fost convocat luni la MAE moldovean, unde „i s-a atras atenția asupra comportamentului sfidător față de Republica Moldova și autoritățile ei legitime de care a dat dovadă actorul Ion Caramitru”.Ion Caramitru a susținut recent un spectacol la Chișinău, cu ocazia Zilei Naționale a României. întrebat „ce atitudine are față de populația dintre Prut și Nistru, care a acceptat, prin vot majoritar la recentele alegeri parlamentare, să fie condusă în continuare de partidul comunist”, actorul Ion Caramitru a răspuns că „în ultimii doi - trei ani, de când s-a schimbat puterea la Chișinău, nu mai este invitat”.

Zeci de morți la Bagdad
■ O serie de atentate 
s-au soldat cu zeci de 
morți și răniți la Bag
dad.

Bagdad (MF) - Cel puțin 35 de civili irakieni au fost uciși marți, iar zeci de alții au fost răniți într-o serie de atentate antișiite comise la Bagdad, unde se înregistrează o escaladare a violențelor interconfesionale, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate.Primul atac a vizat un .autobuz care transporta angajați ai unui organism șiit însărcinat cu gestionarea bunurilor religioase, în cartierul Waziriyah, din nordul Bagdadului, a declarat una dintre surse.„O mașină-capcană a explodat la trecerea unui autobuz care transporta angajați ai Waqf, după care mai mulți bărbați înarmați au deschis focul. Cincisprezece persoane au fost ucise și

nouă rănite”, a precizat sursa citată.Câteva minute mai târziu, trei mașini-capcană au explodat în apropierea unei benzinării situate în cartierul cu majoritate șiită Ba- yaa, din sudul capitalei irakiene.„Trei mașini-capcană au explodat într-un interval de câteva secunde, în apropierea unei benzinării, ucigând 15 persoane și rănind alte 25”, a continuat sursa citată.Mai târziu, o altă mașină-capcană a explodat în cartierul majoritar șiit al- Amel, din sud-vestul capitalei, ucigând trei persoane și rănind alte cinci, a afirmat o altă sursă din serviciile de securitate.Obuze de mortiere au r fost lansate și așupra unui cartier mixt din Bagdad, al- Qahirah (nord), provocând moartea a doi copii și rănind alte zece persoane, a adăugat oficialul.
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• §P@&d€0l.- Un grup de elevi de la Liceul de Arte Plastice și Muzică „Sigismund Todu- ță" din Deva a prezentat un program artistic premergător sărbătorilor de iarnă celor 50 de elevi ai Școlii Speciale Păclișa. (C.B.)
• Mârt pâtFU Zil@.- Vecinii unui devean în vârstă de 65 de ani au alertat, aseară, pompierii, speriați de mirosul de gaz care ieșea din apartamentul acestuia. La fața lo-’ cului s-a constatat că I. Chirlidean a murit de câteva zile, gazul rămânând aprins. Cadavrul bărbatului a fost luat de medicii legiști pentru a se stabili cauza decesului. (T.S.)

Fără guvernare, 
da'cu funcție!
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Vrând parcă să demonstreze că principiul 
al doilea al termodinamicii e valabil și 
în politică, supușii lui nea Voiculescu au 

hotărât că funcțiile se conservă, băi, frate! 
Astfel, oricât de mult a încercat ^eful conser
vatorilor să devină soluția morală, nu i-a 
reușit. Și asta pentru că iubirea de ciolan e 
mare. Așa se face că mesajul supușilor a fost 
clar. Ieșim de la guvernare, șefu1, asta ca să-ți 
spălăm onoarea de soluție imorală, da1... cu 
funcția cum rămâne? Păi, ce credeai că 
scăpăm noi cașcavalul ca să ni-l fure oamenii 
banditului de mariner?

Nici în PSD lucrurile nu sunt clare. Aici 
s-a declanșat o bătălie pentru fotoliul 
lui Geoană încât ai impresia că toți vor să fie 

președinte de partid. De aceea se aduc tot 
felul de acuzații, se lansează teorii noi, se fac 
tot felul de calcule și... se merge pe ideea 
trădării. Cât despre PNL-iști, aceștia se pare 
că fac un mic front comun cu PD-iștii. Asta 
până se împarte ciolanul lăsat de conserva
tori. Că după aia... dă-i și luptă! Sigur că din 
toate aceste ecuații și jocuri de culise lipseș
te... electoratul. Se apropie sfârșitul de an și 
trebuie rezolvate o mulțime de legi. Dar ăsta 
e un amănunt nesemnificativ. Cine are timp 
să se gândească la amărâții ăia de români 
peste care vine iarna când aici e... luptă 
politică, frate!

In timp ce conducea motoscuterul, Sorin Z., de 38 de ani, din Spini, s-a dezechilibrat, fiind acroșat de un autoturism VW care circula pe același sens. în urma accidentului bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Deva. (Foto: CL)
(.____________________________________________ .

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.

Vot prin 
SMS

A

Trimite SMS conținând cuvântul

întrebarea săptămânii: V-ar intere

sa să știți dacă ați fost turnat 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.

Pensia anticipată cu penalizări
■ Ministerul Muncii 
pregătește o lege 
pentru pensionările 
anticipate, v'

INA JURCONE
ina.jurcone@lnfernimedia.ro

Deva - îmbătrânirea populației și creșterea numărului celor care se pensionează anticipat au determinat Ministerul Muncii să pregătească un nou act normativ pentru persoanele care doresc să se pensioneze înainte de limita de vârstă legală. Potrivit ministerului, penalitățile pot ajunge până la 30% din valoarea indemnizației pentru vârstă legală.
RapoarteNoul act normativ va fi gata la începutul anului 2007. Criteriile de acordare a pensiei anticipate și de invaliditate vor fi modificate în mare

Penalizările la plată vor descuraja românii să intre în pensie anticipată (Foto: T. Mânu)parte. „S-a remarcat în ultima perioadă o avalanșă de pensionări anticipate care diminuează drastic bugetul asigurărilor sociale. Nu pot comenta un act legislativ, el va fi aplicat conform celorlalte, dar părerea mea este că trebuia luată o astfel de decizie la nivel ministerial”,

declară Ionel Ciobanu, directorul Casei Județene de Pensii Hunedoara.Din rapoartele efectuate de CNP, doar în prima jumătate a acestui an, la nivel național, s-au pensionat anticipat, pe caz de boală sau invaliditate 23.000 de persoane, în total existând peste 400.000 de

pensionari care se încadrează în această categorie.Perioada de muncă necesară la pensie a salariaților a început să crească și se încearcă ca, până în 2014, să se ajungă la vârsta standard de pensionare de 60 de ani pentru femei și 65 de ani pen-, tru bărbați.
Accident cu doi răniți grav

Tătărăști (T.S.) - Un accident soldat cu rănirea gravă a două persoane a avut loc, marți, între localitatea Tătărăști și Câmpuri Surdue. Din primele cercetări se pare că șoferul unui autoturism Mer

se fac măsurători (Foto: cl)

cedes înmatriculat în Germania, condus de Aldo D., în vârstă de 56 de ani, a intrat în derapaj, datorită vitezei, lovind în plin un NisSan Ter- ano condus de Vasile D., în vârstă de 32 de ani, din județul Alba. în urma impactului Mercedesul a fost arunca? în șanțul de pe marginea drumului. Pentru scoaterea răniților dintre fiarele contorsionate ale mașinilor a fost nevoie de intervenția echipei de des- carcerare. Cei doi răniți au fbs. transportați de urgență la Spitalul Județean din Deva. Traficul a fost blocat mai bine de două ore, coloanele de mașini întinzându-se pe mai bine de cinci kilometri de o parte și de alta a locului accidentului.

Pedeapsă doar pentru unii...
■ Organizatorii ma
nifestării susțin că ei 
nu au pățit nimic de 
la ciorba servită.Orăștie (S.B.) - Tulburările digestive ale fețelor bisericești au fost vizibile mai ales duminică, în timpul Sfintei Liturghii, când au fost obligați să părăsească des altarul și strana. Festivalul a avut loc în 2-3 de- i cembrie și a fost organizat de Protopopiatul din Orăștie (Episcopia Ortodoxă a Aradului), Direcția Județeană de Cultură și Casa de Cultură Orăștie, cu sprijinul CJ și al Primăriei Orăștie. „Manifestării i-au fost

alocate fonduri în valoare de 150 milioane lei”, spune primarul Orăștiei, Iosif Bla- ga. Reprezentanții Direcției Județene de Cultură au servit aceleași feluri de mâncare la masa oferită participanților la festival, la sala-cantină „Miorița” din Orăștie, dar nu au avut nimic, Problema cu care s- au confruntat cei din Timișoara a apărut după consumul ciorbei de peri- șoare, fapt care i-a condus * la concluzia că „boala” le-a fost dată ca o pedeapsă de la Dumnezeu, deoarece au mâncat came în post, motiv pentru care au trecut pe un regim sever, cu pâine prăjită și zeamă de orez.
Cum tratăm violenta în familie?
U O masă rotundă și o 
seară de veghe vor fi 
organizate pe tema 
violenței domestice.Deva (A.S.) - Acțiunea de promovare a toleranței zero față de violența în familie se desfășoară la nivel mondial în

5 perioada 25 noiembrie-10 decembrie a fiecărui an.în România, începutul campaniei celor 16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeii a fost marcat în data de 23 noiembrie 2006 în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților. La nivel local evenimentul va fi

marcat prin două acțiuni organizate de autoritățile județene.Este vorba de o masă rotundă în data de 7 decembrie 2006, ora 12.00, care va avea loc la sediul Autorității de Sănătate Publică Hunedoara din Deva. Vor participa reprezentanți ai institu

țiilor’’’ publice și ai organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul violenței în familie. Ziua următoare, în 8 decembrie, începând cu ora 18.00, va avea loc o „SEARĂ DE VEGHE” organizată de Fundația Conexiuni în față Casei de Cultură din Deva.
„Kiddo" pentru copii

Deva (I.J.) - Copiii cu vârste între trei și 12 ani se pot bucura de un loc de joacă creat special pentru ei. Aici se vor putea organiza zile de naștere și serbări pentru preșcolari, acolo unde grădinițele nu pot oferi spațiul corespunzător. „Acum copiii vor putea veni însoțiți de părinți, însă după ce ne vom extinde, copiii Vor putea să rămână, singuri aici. Centrul este deservit de personal de specialitate care va supraveghea jocurile lor. Sunt așteptați și copii mai mici de

trei ani, însă ei vor intra în structura de joacă doar cu părinții lor. Aici nu se fumează și nu se consumă plcool”, declară Mihai Prodan, patronul Centrului „Kiddo”.Centrul este deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 20, duminica între 10 și 16, iar luni este închis.Costurile pentru o oră de petrecere a timpului în centrul “Kiddo” costă părinții 10 lei, însă pentru grupuri organizate costurile pe oră se ridică Ia șase lei.
Cadouri neașteptate

Deva (I.J.) - Anchetele sociale inițiate de Organizația Locală Deva a Femeilor din cadrul Partidului Democrat în familii cu venituri modeste din Deva s-au materializat ieri în acordarea unui număr de 66 de pachete pentru copii. Ele au fost oferite doar celor proveniți din familii mono- parentale, cu șomeri sau cu

situații familiale precare. „Există familii dare au între unu și opt copii care nu-și permit să le aducă o bucurie copiilor de Moș Nicolae. Noi am oferit un număr de 66 de pachete, 40 pentru copiii din Căminul 2 Deva și 26 în blocurile 60 și 61 din Strada Bejan”, declară loan Inișconi, vicenrimaml novai

“Moș Crăciun la noi sosește!”

..Cuvântul liber" va premia, și in acest an, cele mai frumoase desene ale 
copiilor. Concursul nostru se adresează elevilor din clasele l-VIII, care tre
buie să trimită, în cel mai scurt timp de la lansarea concursului (7.12.2006), 
pe adresa redacției, cel mai reușit desen cu Moș Crăciun al clasei. Data 
limită este 20.12.2006, inclusiv! Desenele vor fi votate pe forumul de pe 
site-ul redacției www.huon.ro, iar cel câștigător va aduce premii întreg» 
clase! Adresa redacției: Deva, Str.22 Decembrie nr.37A-parter. Primim 
lucrările copiilor, format A4 (coală de scris), sub formă de desen colorat 
(fără aplicații), și pe e-mail sanda.bocaniciu@mformmedia.ro. Informat» 
suplimentare la tel.0254/211275, mt 8834

JURNAL

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@lnfernimedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:sanda.bocaniciu@mformmedia.ro


COTIDIAN /fmiercuri, 6 decembrie 2006
Ziua naționala a Republicii Finland;

1999- Președintele Emil Constantinescu a promulgat le

gea privind accesul la dosarele Securității.

1877 - Apare cotidianul Washington Post.

1877- Thomas IEdison face prima înregistrare sonoră cu 

ajutorul fonografului.
1898 - S-a născut celebrul fotojurna- 

list Alfred Eisenstaedt (m. 1995)

1920 - S-a născut muzicianul de jazz 

Dave Brubeck (foto).

1991 - A încetat din viață prozatorul 
si traducătorul Vladimir Coiin (n. 1921).

VREMEA
-1°minim țniercun 10maxim

Prognoza pentru astăziPe alocuri ploi (dimineața). Maxima va fi de 10°C, iar minima de -1°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cer parțial noros. Maxima va fi de 9°C, iar minima de -1°C.
Vineri. Vreme însorită. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de circa -1°C.

Calendar Creștin-Ortodox____
Sf. Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

FostulCâmp cu

Pețte 
marin

Mare 
JȚjM 
Mâncat

Răsare 
soarelei 
Câmp cu 
mioare

Urme de

In cetei

A scoate

De du ■

Cernii 
nordului

Făcut te 
șț£nă 

Veghe

Găzdu- 
iesc oile

Moral

Paște tur-j. 
ma Murme ae 

mioarei HOROSCOP

Fluiere 
zlobănești

Mic }I ta- 
ră inimii
Ttfe oT’ 

cafea

Capete
H» rârd

Păscută

Produs 
de la ol 

Miorițe

A potoli 
Oamenii 
pâmân-

Vas de ’ 
mămăligă

Alintat 
la botez

în oraș! ►
Pul de

Calendar Romano-Catolic__________ ____
Sf. Nicolae, ep.

Calendar Greco-Catolic_________________
S. Nicolae Taumaturgul, aep. Mirei din Licia.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 

orele:
8.00-14.00 în localitatea Hunedoara pe str. G. Enescu, 

nr.4, sc. A;
- Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, Vălari;
- OV Călan, Gen. Berthelot, Rușor, Ruși, Valea Sân- 

georgiului, Sâncrai, Săcel-Strei, Vâlcelele Bune, Sălașu de 

Sus, Tuștea;
- Cinciș (case de odihnă).

Gaz _ ___ __ __________ ______ ■
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe Aleea Romanilor bl. 18, sc.B; Dorobanți 

bl.19, sc.A; D. Zamfirescu bl.Q3.

Apă_
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Varză la cuptor
Ingrediente: 1 varză medie (1,5 kg), 200 g bacon, costiță sau ciolan afumat, 200 g bulion sau 2 roșii mari, 1 legătură mărar, 2 frunze de dafin, piper, sare, cimbru, 1 1 borș (optional).
Mod de preparare: Se spală varza și se aruncă primele foi. Se taie fidea și se freacă cu sare. Se taie feliute costița, mărarul se toacă mărunt. Se pune într-o tavă sau într- o cratită și se amestecă cu toate ingredientele. Dacă preferați, pentru un gust mai bun, puteți să prăjiți costița înainte de a o amesteca cu varza. Se acoperă cu apă, se pune bulionul și se dă la cuptor la foc mare. Se verifică din când în când dacă are apă suficientă să fiarbă. în ultimele 45 de minute se poate adăuga borș.

Poftă bună! . (Foto: arhivă)

Pusă In 
mijloci

V* Berbec
Relațiile cu anturajul sunt favorizate astăzi. în cursul 
dimineții vă întâlniți cu o veche cunoștință. Este o zi bună 
pentru rezolvarea problemelor sentimentale.

Taur

Dă ocol 
stânei 

Dhnpo-

cașul la

Argeț 
auto 

In duri

Cămață 
cu flori

Soluțla Integrantei din numărul precedent: T - TEL - V - PINI - IBIS - SINCER - M 

-CE - TANARA - U - MAR - ZOR - ICI - IMI - A - ARDEI - CL - UȘOR - MIED - 

TS - PICA - IR - IA - APT - ADEVARAT - AVIDA - ENE - STARC - ERES

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Liber vrea sâ 
continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
în aceasta perioadă, realizează o colecție șl trimite-o 
alături de talonul completat, pe adresa redatei: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc fri 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUĂM SĂ îți DĂM BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și li.

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).

8S De la alb-negru... la 
color

9:00 Elefantul cu bulină (r)
9:30 Desene animate: 

Interstella 

10:25 TVR 50 
1035 Dinastia (r) 
11:05 Lumea citește (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii 

(ep. 86, SUA, 2003) 
1330 Desene animate: 

□Club Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 

1530 Oameni ca noi.
Prezintă Dana Rusu 

16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități 

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Pe ce dăm banii7 
17:50 De la alb-negru... la 

color 
18:00 Dis-de-seaiă. Prezintă:

Ovidiu Uscat
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

20:15 La Urgență
El(ep. 11, România, 

2006). Cu: Florin Pier
sic Jr., Daniela Nane

21:15 Ochiul magic. Reali
tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:15 Un european ca mine 
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:05 Prim plan 
23:45 Cultura libre

030 Viața ca-n filme (seri-
□al, comedie). Cu: Brian 

Benben, Denny Dillon. 
R.: David Crane, Marta 
Kauffman

1:10 Apă întunecată
:. (thriller, Japonia, 

2002). Cu: Hitomi 
Kuroki, Rio Kanno, 
Mirei Oguchi. R.: Hideo 
Nakata

2:55 Jurnalul TVR (r) 
100 Tezaur fbldoric (r) 
5:10 Deschide-ți inima (r)

Zi favorabilă schimbărilor majore, mai ales pe plan social 
și sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane impor
tante, consolidarea relațiilor de prietenie.

[ Nume.....................
î Prenume ..............
| Adresa ........... ......
î .........................Tel.I
| Localitatea ...........

i

! Sunteți abonat la Cuvântul liber? !
DA □ NU □

i CWÂfflB. UULiJjj i

if

Gemeni j

Partenerul de viață vă oferă un cadou de care vă bucurați 
foarte mult. Un prieten vă invită să petreceți după-amiaza 
împreună. Comunicarea este excelentă.

Rac
Aveți posibilitatea să faceți schimbări importante pe plan
social și în privința relațiilor sentimentale. Relațiile cu
partenerii de afaceri sunt foarte oune.

Leu

în cursul dimineții primiți bani dintr-o activitate extrapro-
fesională. De asemenea, o persoană mai în vârstă vi pro
pune o nouă colaborare. Nu vă pripiți!

Fecioară

Sunteți hotărât să începeți o nouă etapă în viața dum-
neavoastră socială și profesională. Azi sunt favorizate comu-

t
nicarea și relațiile cu persoanele tinere.

Balanță

Zi bună pentru a începe noi activități și pentru a face pla
nuri de viitor. Sunteți tentat să cheltuiți mai mult decât vă 
permite bugetul familiei. Fiți mai cumpătat!

Scorpion

Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să 
vă afirmați în societate. Puteți începe o nouă afacere cu 
condiția să finalizați mai întâi lucrările începute.

Săgetător
La o întâlnire cu prietenii, faceți cunoștință cu o persoană 
mai în vârstă, care vă va ajuta în afaceri. Puteți obține be
neficiile materiale scontate.

Capricorn

Un prieten vă propune să vă asociați într-o afacere ce 
pare profitabilă. Nu vă grăbiți să luați o deciziei Analizați 
cu atenție propunerea, împreună cu partenerul de viață.

Vărsător

Aveți rezultate deosebite pe plan social și în afaceri. Vă 
sfătuim să dați dovadă de răbdare șl să nu forțați lucrurile. 
Spre seară primiți o veste bună de la persoana iubită.

Pești
Este posibil să plecați într-o călătorie în interes de servi
ciu, care va prilejui mari schimbări pe plan financiar. O per
soană importantă vă destălnuie câteva secrete.

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

9:10 Omul care aduce

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
Q Moș Crăciun există I 

10:15 Om sărac, om bogat
B(s, r)

11:15 Când adevărul iese la 

lumină (film, r)
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi
Moș Crăaun existăl 

13:45 Legenda războinicului
H (aventuri, SUA, 1996).

Cu: Chuck Norris, Terry 
Kiser, Max Gail. R.: 
Aaron Norris 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăaun existăl 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) j
Te uiți și câștigi 

170 Știrile ProTv. Vremea
Te uiți și câștigi 

17:45 Om sărac, om bogat
(s)

□Te uiți și câștigi ';Jr1 
18:45 Dăruiești șl cotigi 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața , 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei (r) ,

10:00 Concurs interactiv !
11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Din dragoste (r) 

(divertisment) 
16:00 Observator 

16:45 9595, te Ihvață ce să 
fed 

18:00 Vocea inimii
□ (serial, dramă, Româ

nia, 20,06) 
Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Mar
ius Bodochi, Maria 

Dinulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

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

10:00 Tonomatul DP2. Trans
misiune directă 1130 Cara
catița (s) 1230 Școala
părinților (doc. r) 13:00 Omul 
între soft și moft (r) 14:00 
ABC... de ce? 14:30 Răpit de 
pirați (s, aventuri) 15:00 
împreună în Europa. Puls - 

Clubul criticilor 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 16:30 E Forum 17:00 
Doctor Who (s) 18:00 Lecția 
de... istorie (doc., Italia, 1999) 
1835 Caracatița (s) 1925 Cum 
să nu ne îmbrăcăm (doc.) 
20:00 Bugetul meu. Prețul ba
nilor 2030 Bazar 21:00 Ora de 
știri 22:10 Obaba (dramă, Ger- 
mania/Spania, 2005) 0:05 
Transfer 0:35 Futurama (d. a.) 
1:05 Jurnalul Euronews pentru 
România 120 Tonomatul DP2 
(r) 2:45 Vatel (film, r) 4:40 
Sărutări furate (s)

7:00 Suflete rănite (r) 8:00 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) 9:00 De 3x femeie 
(r) 10:00 Ciocolată cu piper (s) 
11:00 Bărbatul visurilor mele 
(r) 12:00 Pariul iubirii (s) 13:00 
Jurământul (s) 14:00 lubjre ca 
în filme (r) 15:15 Rețeta de 
acasă 15:30 Suflete rănite (s) 
16:30 De 3x femeie 17:30 Po- 
veștiri adevărate 1830 Rebel- 
de (s) 1930 SOS, viața mea! 
(s, Argentina, 2006) 2030 Iu
bire ca în filme (s, România, 
2006) 21:30 Daria, iubirea 
mea (s) 22:45 Tărâmul pasiu
nii (s) 23:45 Bărbatul visurilor 
mele (s)

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

20:15 Vacanța Mare
21:15 Campionii (In direct 

Steaua Champions 

League)
21:45 UEFA Champions 

League (transmisiune 

în direct) 
Știrile Pro Tv

24:00 Rezumat Champions 

League
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)
2:00 Știrile Pro Tv 

3:00 UEFA Champions 

League (r)
5:00 Rezumat Champions 

League (r)
6:00 Parte de carte (r)

Redacti* JwmI TV M

■aiiMMiNiRa far ■ 

i.rnni a» AaaaeA

tarhidaraa arâtiaLAV

2030 Ziua judecății
(divertisment) 

2230 Fast Food 
□(film serial comedie,

România, 2006) 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

23:00 Observator
cu Andreea Berecleanu 

și Andrei Zaharescu. 
Sport 

24:00 Allas
□ (film serial) 

1:00 întâmplări hazlii

□ (serial)
2:00 Concurs interactiv 
3900 Observator

(reluare)
3:45 întâmplări hazlii

□ (serial) 
5:15 Vivere
□(film serial, 

reluare)

11:00 Teleshopping 11:30 Ce 
binee acasă! (s) 12:00 Quizzit 
13:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 16:00 

Naționala de bere 17:00 Băr
batul din vis (s) 18:00 Baronii 
(r) 18:30 Știri Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 

(divertisment 2004) 20:15 
Sărut mâna, mamă! 22:00 
Baronii (s) 2230 Miezul pro
blemei 24:00 Știri 030 Pol
tergeist - Moștenirea (s) 2:30 
Sărut mâna, mamă! (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Parteneri în dragoste (film, r) 
10:45 Teleshopping 11:00 
Tele RON 13:00 Play 14:30 
Dragoste și putere (s) 15:00
Călătorie prin oglindă (fan
tezie) 1730 Trăsniți în 

N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 190) 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 1930 Camera de râs 
20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Jopescu 23:30 Săp
tămâna nebună 0:30 Intervi
urile Cristinei Jopescu (r) 1:30 
Focus (r)

11:45 Bună dimineața. Miami! 
(r) 12:45 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 13:45 Taz-Mania (s) 
14:15 Liga juniorilor (s) 14:45 

Entertainment News 1500 Joan 
din Arcadia (r) 16:15 En
tertainment News 1630 Ghici 
ce-mi place la tine (r) 17:00 
Calea misterelor (s) 1800 Bună 
dimineața, Miami! (s)' 19:00 

Terapie intensivă (s) 2020 Joan 

din Arcadia (s) 2130 Ghici ce- 
mi place la tine (s) 22:00 Dă 

lovitura și fugi (acțiune) 3:30 
Sub Pământ SRL (r)

10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Documentar: Moș Nico
lae 11:00 Ne privește 12:00 
Știri 13:05 Briefing (r) 14:35 

Lumea cărților 15:35 Euro
maxx (doc.) 16:00 Nașul (r) 
18:00 61 Vine presa I 20:00 
Diminețile unui băiat cuminte 

(comedie, România, 1966). 
Cu: Ion Caramitru, Ștefan 
Ciubotărașu, Irina Petrescu, 
Sebastian Papaiani. R.: Andrei 
Blaier 22ri3O Nașul. Talk-show 

cu Radu Moraru 24:00 Știri, 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presa! (reluare) 2:15 
Diminețile unui băiat cuminte 
(r) (comedie, România, 1966)

730 Cartea ckagostei (oomede, 
SUA, 1991). 8:55 Tad $i
îtnpușcă-măl (comedie, Marea 
Britanie, 2004) 1020 Adevătul 
și alte minciuni (comedie. 
Spania, 2004) 11:50 UrsuleM 

Winnie (dramă, Canada, 200® 
1325 Ginerele (comedie, Sl>A 

1993). 15:00 Pe skateboatt 
(comedie, SUA, 2003). 16:4$ 

Zeyda și așasinul comedie,: 
Canada, 2004). 18:15 Sister AS 
2: De la capăt (comedie, SU& 
1993). 20w Low etc-Ooo® 

versație cu Tudor Giurgiu 

(România, 2006)

14:50 Realitatea bursief# 

15:15 Fabrica 16:50 Marfa cu 

Dragoș Bucur 17:00 Realitatea 
de la 17:0017:10 Tu faci Rea-' 

litatea! 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 

18:50 Realitatea zilei. Cu Răz- 
van Dumitrescu 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:50 Mar
fa 21 XiO Realitatea de la 21:00 

21:50 Prima ediție 22:05 
100% 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 24:00 Realitatea de 

la 24:00

8:00 Dependenți de cascac i>- 
9:00 Supraviețuitori în cond «J 

extreme 10:00 Ray Mears - 
tehnici de supraviețuire 11XX) 

Confruntări și fiare vechi 12:00 
Gigantul aerului 13:00 Depen
denți de cascadorii 14:00 Su
praviețuitori în condiții ex
treme 15:00 Brainiac 16:00 
Curse 17:00 Automobile ame
ricane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 190) 
Vânătorii de mituri 200) 
Gigantul aerului 21:00 UI-, 
timele 24 de ore 22:00 Cri-' 
minaliștii 23:00 In viteza a 

cincea 240) Radiografia unui 
dezastru
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Minerii, cautati in America
■ O firmă din Cluj 
oferă locuri de muncă 
pentru minerii din 
Valea Jiului.

www.aviatia.ro
Deva (13.) - Toți utilizatorii care doresc să afle informații, 

noutăți despre produsele și serviciile oferite de companit 

lie care activează în domeniul aviației o pot face în mod 

gratuit accesând acest site.

curs VAumi rnr - s.iz.zom
1 euro
1 dolar S.U.A.

3,4311
2,5758

1 dolar australian 2,0278

1 liră sterlină 5,0907

1 DST 3,9074

1 gram de aur 53,2433

INA JURCOME f'

Ina.jurconegln1ormmedfe.roPetroșani - SUA și Canada se deschid pentru forța de muncă disponibilizată din Valea Jiului. O firmă din Cluj pune la dispoziția minerilor disponibilizați mii de contracte de muncă în construcții pentru anul 2007. Cele două părți s-au întâlnit zilele trecute într-un program de training în care s-au analizat normele de siguranța muncii în Statele Unite ale Americii.
Americanii sunt interesați de forța de muncă din Valea JiuluiContractele vor fi de minim 10 luni și pot fi prelungite până la trei ani și sunt pentru societăți comerciale din SUA și Canada. Minerii care doresc

să plece și vor fi selectați pentru plecare peste hotare vor beneficia de cursuri intensive de limba engleză care se vor încheia la finele lunii ianua

rie când prima tranșă de foști mineri vor pleca la muncă. Prezența minerilor la prima întâlnire a fost sub așteptări, însă cei care au venit au fost însoțiți de familii. Minerii vor avea de plătit pentru toate formalitățile, inclusiv viza, taxele de ambasadă și biletul de avion, care se poate ridica până la 3.000 de dolari. Reprezentanții firmei intermediare susțin că, dacă se va găsi un număr mare de mineri care să plece, se vor putea obține o serie de reduceri. Ei vor fi plătiți cu sume ce variază între 8 și 15 dolari pe oră în funcție de specializare, de cursuri absolvite, dar mai ales în funcție de proba de lucru pe care o vor da la fața locului.
TELEFOANE DTDIE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956

Politie 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

A lucrat degeaba trei ani
■ O femeie a lucrat 
degeaba trei ani pentru 
că angajatorul nu i-a 
plătit taxele la stat.
CĂLIN BlCĂZAN

FAIMACU
.................................... .....

DE SERVICIU
...—..............

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 

nr. 14. ©-» 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-» 

748080.

Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-• 713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

®-» 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr.
29. ©-» 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-> 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 

9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.

Deva ■ Pentru că angajatorul nu i-a plătit taxele, Ro- dica Rozalia Pasc din Luncoiu de Jos se vede privată la calcularea pensiei de ultimii trei ani de muncă. Vânzătoare la un bar, doamna Pasc spune că nu a știut în nici un moment că patroana sa nu plătește taxele aferente statului. „Mă afectează lipsa anilor de pe hârtie pentru că eu am lucrat. Dar pentru că patroana nu mi-a plătit datoriile

către stat eu figurez în listă la Oficiul de Pensii ca și cum nu aș fi lucrat deloc. în această situație primesc mult mai puțini bani la pensie și nu e corect. Am rugat-o de atâtea ori să-mi plătească taxele, dar mi-a răspuns că nici nu se gândește și mi-a vorbit foarte urât”, afirmă Rodica Pasc, care ar dori să știe dacă se mai poate face ceva pentru a-și recupera anii lucrați.
Răspunde Iacob Rațiu, in

spector șef al Inspectoratului 
Teritorial de Muncă (ITM): „Dacă angajatorul nu i-a plătit taxele la stat angajatei, atunci situația este foarte gravă. Doamna Pasc poate face o adresă la tribunal pentru a-și rezolva problema, dar

trebuie să aducă dovezi din partea celor cu care a colaborat. în cazul în care instanța decide că are dreptate, a- tunci se poate ca vechimea să- i fie refăcută, iar angajatorul obligat să plătească toate taxele către stat. Eu, însă, îi recomand doamnei Pasc să vină la sediul nostru, să facă o hârtie către ITM și vom încerca să o ajutăm să-și rezolve problema. Angajatorul care nu a plătit aceste taxe riscă o amendă între 1500 și 2000 de lei”. Iacob Rațiu a explicat cum pot alți angajați să verifice dacă patronul plătește taxele către stat. „Angajatul trebuie să facă o cerere la noi în care să specifice că dorește să verifice
Rozalia Pasc (Foto: T. Mânu)dacă îi sunt plătite aceste taxe. Cartea de muncă e un document personal și îi putem arăta tot ceea ce are nevoie să știe.”

Amplasarea aparatelor radar în data de 06.12.2006:
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;

- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.

................ ...................... „•

Reguli: Începători
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în fiecare 
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Revelion!
I* Locurile la cabanele 
și hotelurile din Valea 
Jiului s-au ocupat, 
indiferent de preț.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.roPetroșani - Cele mai multe locuri la vilele și cabanele din Valea Jiului sunt ocupate de bucureșteni care au descoperit mirajul stațiunilor Straja și a celor din Masivul Parâng. Ei susțin că prețurile de aici sunt la mai puțin de jumătate decât cele din Valea Prahovei, iar distracția este la fel. Proprietarii de pensiuni turistice din Parâng sunt convinși că turiștii au ales stațiunile de pe Valea Jiului pentru că pre

țurile sunt mai accesibile, iar condițiile de schi și cazare nu sunt nici ele mai prejos ca în stațiunile renumite. Cel puțin pentru Hotelul Rusu, cele mai multe locuri au fost deja solicitate prin Internet. Reprezentanții firmelor de turism spun că au pregătit pentru turiști camere cu conexiuni la internet, săli de saună și tenis de masă, săli de conferințe, „în Parâng toate locurile au fost vândute de revelion încă de la sfârșitul lunii noiembrie, în condițiile în care în 2005, în aceeași perioadă solicitările de locuri pentru Revelion se puteau număra pe degete. Aceeași situație se înregistrează și în stațiunea Straja. Probabil pentru că accesul în Parâng e mai ușor, acolo s-au o-

Masivul Parâng va fi „full" de sărbători (Foto: t. Mânu)cupat cu ceva mai repede decât la noi”, declară Angela Hu- da, patron „Platoul Soarelui” din Stațiunea Straja.
PreturiPrețul pentru 5 nopți de cazare în sistem demipensiu-

ne, la care este inclusă și masa de Revelion, costă între 1.000 de lei și 1.400 de lei. în Stațiunea Straja, un sejur la munte costă între 600 și 1.000 de lei, în funcție de pensiune, pentru 4 zile de cazare, plus masa de Revelion.
avansați
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fele sunt prea scumpe pentru români?

Soluția jocurilor din numărul precedent

MIERLA TA

7 3 8 4 6 9 1 2 5
2 5 6 1 7 8 9 4 3
9 1 4 3 5 2 6 7 8
5 2 9 8 4 6 3 1 7
6 4 3 91785:2
18 7 2 3 5 4 6 9
3 9 1 7 2 4 5 8 6
4 6 2 5 8 3 7 9 1
8 7 5 6 9 1 2 3 4

9 2 1 4. 3 6 7 8 5
4 8 5 7 9 2 6 1 3
73 6 5 8 1 4 2 9

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

Medicamentele, mai ales pentru oamenii de rând, sunt foarte scumpe! Ar trebui ca ele să fie compensate luându-se în calcul și categoria socială a celor care le solicită!
Ioan Muntean,

Sunt foarte scumpe și tocmai de aceea România este inclusă în categoria statelor cu populație foarte afectată de boli. La unele boli suntem chiar pe primul loc în lume!
Antonie HAlmAgean,

Cred că ar trebui să fie mult mai ieftine mai ales pentru pensionari, care este o categorie de persoane afectată de boli! La noi nu se face nimic pentru sănătatea populației!
Ludovic Fogel,

Cred că medicamentele sunt prea scumpe pentru români și cred că ar trebui să se acorde mai multe gratuit! Mă aștept ca după intrarea în UE să se' schimbe ceva în bine! 
MArioara Oancea,

Sunt scumpe și uneori greu de procurat. De aici a apărut și corupția în sistemul sanitar. De la farmacistă și până la medic trebuie să dai ceva pe lângă banii pe medicamente!
Cătălina Oancea,

http://www.aviatia.ro
Ina.jurconegln1ormmedfe.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• Păruit. Un bărbat de 41 de ani, din Lupeni, a fost internat în spital cu multiple traumatisme, după ce a fost bătut crunt, cu un par, de un tânăr de 18 ani, pe fondul consumului de alcool.(M.S.)
• Amenzi. Agenții de circulație au aplicat 66 de amenzi șoferilor care au încălcat legea în timp ce se aflau la volan. Au fost ridicate trei permise de conducere, dintre care unul pentru consum de alcool. (M.S.)

Miere gratuită pentru copii
■ Apicultorii vor să ara
te beneficiile pentru să
nătate ale mierii de albi
ne produse în România.

Deva (M.S.) - Elevii din 21 de școli hunedorene vor primi gratuit, începând de astăzi și până pe 9 decembrie, câte o caserolă cu 20 de grame de miere, în cadrul unei campanii de promovare a produselor apicole importante pentru sănătatea umană. Campania include distribuirea gratuită a unui număr de 11.500 de caserole cu miere polifloră, împreună cu un flu- turaș în care se vor arăta care sunt beneficiile pentru sănătate ale consumului de produse apicole, a declarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine Hune-
Fără pușcători de sărbători
■ Legea a devenit mult 
mai restrictivă în ceea ce 
privește utilizarea și co
mercializarea petardelor.

CĂLIN BlCĂZAN

Moș Crăciun va fi întâmpinat în Deva de un brad înalt de 15 metri, ce a fost amplasat ieri în fața Casei de Cultură a municipiului. Bradul de Crăciun a fost adus din zona Vadu Dobrii, unde a crescut vreme de 30 de ani. (Foto: Traian Mânu)

înșelat pentru cabanăPetroșani (M.S.) - Administratorul unei firme din Petroșani este cercetat de poliție pentru înșelăciune după ce a primit 15.000 de lei de la o cunoștință pentru a-i intermedia cumpărarea unui teren în Munții Parâng, unde păgubitul dorea să-și construiască o casă de vacanță. După ce a primit banii, bărbatul a folosit suma în interes personal și nu a mai cumpărat terenul, așa cum ii promisese păgubitului. Acesta din urmă a depus o plângere la Poliția Petroșani și a reușit să-și recupereze banii. „Făptuitorul și partea vătămată se cunoșteau, cei doi a- vând relații comerciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii de la Biroul de Investigare a Fraudelor Petroșani, cu învinuitul în stare de libertate.

Deva - Singurele obiecte pirotehnice care pot fi folosite fără încălcarea legii simt artificiile, steluțele și jerbele al căror conținut de material pirotehnic nu depășește trei grame. Dacă anul trecut legea pedepsea doar cu amendă contravențională folosirea și comercializarea petardelor și pocnitorilor, anul acesta legea pedepsește cu închisoarea aceste activități. „Legea a devenit mult mai drastică în sensul că deținerea, confecționarea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operațiune cu obiecte
Gaz din subteranPetroșani (M.S.) - Compania americană Panonian Energy a început, în această lună, evaluarea volumului de gaz metan în cărbunele aflat în perimetrele concesionate în Valea Jiului. „Gazul extras va fi vândut la prețul gazelor din producția internă. Deocamdată facem evaluări să vedem dacă exploatarea este rentabilă”, a declarat reprezentantul firmei americane în România, Sorin Radu. Compania are drept de concesiune asupra a peste 70% din perimetrele miniere din Valea Jiului, pentru o perioadă de 30 de ani.

Câteva mii de școlari vor primi miere gratuit (Foto: T. Mânu)doara, Iosif Korb. „in România se consumă anual aproximativ 80 de grame de miere pe cap de locuitor, comparativ cu Germania și țările nor- 
pirotehnice efectuate fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an”, a declarat subinspectorul Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție.Tinerii deveni consideră că noile restricții impuse de lege nu îi vor descuraja pe îm- pâtimiții acestor obiecte pirotehnice să le mai folosească. „într-un fel e bine că s-a luat decizia ca petardefe să nu mai poată fi comercializate pentru că există multe persoane care nu ar trebui să intre în posesia lor., pentru că nu le folosesc în mOÎPadecvat se întâmplă multe accidente. Unii vor fi descurajați să mai folosească pușcători, dar pentru alții ele conștituie o adevărată pasiune și nu vor renunța la ea, chiar dacă le- 

dice unde un om folosește în alimentație aproape 10 kilograme de miere într-un an”, a afirmat, la rândul său, Dorian Popa, directorul unei soci-

Alex VulcanQjS le interzice”, crede Alex HBlcan. „Oricum petardele Și pușcătorile erau destul de periculoase. Era chiar deranjant când te plimbai pe stradă să te trezești că îți explodează lângă picioare câte o petardă. Dacă nu au fost folosite în 

etăți de procesare a mierii din comuna Rapoltu Mare, care oferă gratuit 9000 de case- role cu miere, în cadrul campaniei. în programul acțiunii sunt incluse școli din județe Hunedoara și din municipiile Arad, Timișoara, Sibiu și Brașov. Distribuția caserole- lor cu miere se va face în câte o zi, la fiecare școală, apicultorii dorind să afle cât de interesați sunt copiii de consumul de miere și care ar fi impactul acestui mod de ambalare asupra elevilor de ciclu primar. Campania se desfășoară sub genericul „Săptămâna mierii”, manifestare la care au aderat 15 asociații apicole din țară, mai ales că pe 7 decembrie se sărbătorește Sfântul Ambrozie, considerat ocrotitorul apicultorilor.

Anda Olteanu (Foto: T. Mânu) limitele bunului simț, cred c| acum e o soluție bună că nu se mai comercializează. Dacă se observă că nu le mai merge să se joace cu pușcătorile, tinerii vor înceta să le mai folosească”, este de părere Anda Olteanu.
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instrumentul potrivit pentru căutarea ta!

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie;
oferit de magazinul INTO sau pe-ir.. ruasa de

Sărbători să-ți fie asigurată sau caie să-ți îndulcească Sărbătorile sau ca sa primești * zolindâton.
Fă ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8.9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă :u copia dup« 
chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!
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CIP, învinsă de echipa lumii

• Izbașa - stelista anului. Gimnasta Sandra Izbașa care se pregătește la Deva cu lotul olimpic a fost desemnată, ieri, sportivă anului 2006 a clubului Steaua. Sandra Izbașa a câștigat o medalie de argint la bârnă, o medalie de bronz la individual compus și a ocupat locul 4 Cu echipa la Campionatul Mondial. (C.M.)

Portarul Jiului, Dumitru Hotoboc

■ Campioana României 
a pierdut cu 0-9 parti
da cu "galonata" 
Dinamo Moscova.

ClPRIAW Marinuț 

v, Deva" țțevf aVătit, madft la Mosc’evtf.'cu vârf și îriBesat, orgoliul de a- și dori să marcheze măcar un gol în poarta campioanei Rusiei, Dinamo Moscova, favorita grupei B a turului de elită al UEFA Futsal CUP. Devenii au pierdut eu’0-9 în fata Analiștilor‘de anul trecut ai competiției, echipă care cu un buget de cinci milioane de euro și cu un lot în care are șapte jucători brazilieni e un fel de Real Madrid a futsalu- lui. înfrângerea cu Dinamo Moscova nu diminuează însă

O

Pasionat de porumbei
Petroșani (C.M.) - Portarul echipei Jiul Petroșani, Dumitru Hotoboc, împarte pasiunea pentru fotbal cu dragostea pentru creșterea porumbeilor. Ca dovadă, apărătorul buturilor Jiului are, la locuința sa de la Turcești - Târgu Jiu peste 100 de porumbei cu care participă la diferite concursuri naționale. “Este o mare pasiune pentru mine, însă din păcate atât timp cât sunt jucător activ nu pot să-i acord suficient timp. Astfel, atunci când nu sunt la Târgu Jiu las totul în grija tatălui meu”, spune portarul. Hotoboc a precizat că nu urmărește nici un fel de interes financiar prin acest hobby: “Nu am vândut nici un porumbel și nici nu o să vând”, a spus portarul. Hotoboc care merge aproape în fiecare zi la biserică, așteaptă cu nerăbdare partida cu Rapid, programată, sâmbătă, în cadrul etapei a XlX-a a Ligii I și crede că echipa sa are destule șanse de a o câștiga.

"Delfinii", pe
■ înotătorii de la CS 
Delfinul Hunedoara au 
cucerit șase medalii la 
naționalele de la Pitești.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Alexandru Bădeafă, Adelina Buzdugan și Cristina Sfetcu, legitimați la CS Delfinul Hunedoara, au obținut rezultate foarte bune la Campionatele Naționale de Natatie rezervate copiilor de

Dana Vere;

Grupa B
Rezultate, luni, 4 decembrie: ora 16:30, Șahtior Donețk - FC CIP Deva'3- 

4 (1-2); ora 19:00, Dinamo Moscova - Sporting Lisabona 5-0 (Au marcat: 

Cirilo 2, Tatu, Kelson, Joan). Rezultate marți, 5 decembrie: ora 16:30, Șahtior 

Donețk - Sporting Lisabona 5-2 (1-1); ora 19:00, Dinamo Moscova - FC 

CIP Deva 9-0.________

Clasamentul __________________________________________
1. Dinamo Moscova 2 2____0___ 0 14-0 ■ 6_________ __
2. Șahtior Donețk_____________2 1 0_____________ 1 8-6_________ 3__________

3 FC CIP Deva _______2 1 0 1 4-12_________ 3 ____
4. Sporting Lisabona_________ 2 0 0____________ 2 2-10_______ 0_________

Ultima etapă, 7 decembrie: ora 16:30 FC CIP Deva - Sporting Lisabona; 

ora 19:00 Șahtior Donețk - Dinamo Moscova.

foarte mult din valoarea surprizei realizate de FC CIP în prima etapă în care a învins cu 4-3 pe Șahtior Donețk, campioana Ucrainei.
Brazilienii fac legeaCampionii României au reușit o primă repriză bună, chiar dacă au încasat un gol
val la CN10-11 , ani, desfășurate la Pitești, la finalul săptămânii (perioada 2-3 decembrie). Cei trei înotători, antrenați de Dana Vereș, la Bazinul de înot din Hunedoara, au demonstrat că sunt talentati și bine pregătiți, cucerind nu mai puțin de șase medalii, dintre care una de aur, patru de argint și una de bronz.Patru dintre cele șase medalii le-a obfinut Alexandru Bădeată, singurul din echipa hunedoreană care nu a avut probleme medicale în perioada de pregătire. Alexandru a cucerit medalia de aur și titlul de campion national în proba de 50 metri fluture, a obținut argintul în probele de 50 m bras și 50 m spate și a luat bronzul în cursa de 50 metri liber. “în proba de 50 metri fluture în care a luat aurul, Alexandru pornea cu șansa a doua, favorit fiind un înotător 

în minutul unu și erau conduși cu 3-0 la pauză.“Contrar scorului echipa s- a descurcat bine în fata unui adversar atât de galonat care e un fel de echipă a lumii pentru că a adunat tot ce era mai bun de la echipe din Brazilia, Belgia, Portugalia sau Rusia. Diferența s-a făcut 

Cei trei înotători hunedoreni medaliați la CNde la Brăila cu un fizic mult mai dezvoltat. Alex a fost însă atât de rapid încât l-a depășit pe favorit chiar dacă sportivul din Brăila a fost după cursă descalificat pentru furarea startului”, spunea antrenoarea Dana Vereș despre Alexandru Bădeafă care e elev în clasa a IV-a la Școala Generală nr. 7 Hunedoara. Celelalte medalii, pentru CS Delfinul au fost cucerite de Adelina Buzdugan și Cristina Sfetcu, însă performantele lor au fost afectate de faptul că au fost bolnave în 

în momentele în care în teren erau 3-4 brazilieni la Dinamo, pentru că atunci când erau mai multi ruși jucam de la egal la egal și chiar am avut două mari ocazii”, ne-a declarat telefonic din capitala Rusiei, Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP.în primele minute după pauză, devenii au țintit de două ori bara, iar Dinamo care a avut și norocul de partea ei a punctat de două ori și a decis practic soarta meciului. “La scorul de 5-0 băieții au înțeles că nu mai au șanse și au decis să joace pentru impresia artistică. Echipa a ieșit la joc, a pus presiune pe adversar, a riscat jucând în sistem 5-0 fără portar, dar nu a reușit să înscrie”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele echipei FC CIP 

perioada de pregătire. “Adelina a obținut argint la 50 m fluture, iar Cristina a luat tot argint la 50 ni. spate, nereușind să-și păstreze titlul cucerit în vară în această probă. Rezultatele fetelor au fost afectate de faptul că au lipsit de la antrenamente aproximativ o lună din cauză unor probleme de sănătate, Noi aveam ca obiectiv trei medalii de aur, însă ținând cont de aceste probleme și aceste rezultate sunt bune”, comenta antrenoarea Dana Vereș.

1440 de minute naționale oricând, 8 luni
540 de minute în rețea, 3 luni

l
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mierctt?i‘ f£dfeteembrie'2006
• Liderii atleților. Sportivii Nicoleta Grasu, Constantina Tomeseu Dițâ și Marian Oprea ocupă primul l&c în ierarhia celor mai buni atleți pe anul 2006, întocmită de federația de specialitate, care va premia toți laureații în cadrul unei ceremonii programate pe 15 decembrie, la Teatrul Masca. (MF)
• Se grăbesc. Echipa Steaua București vareveni în Roțnânia imediat după meciul de la Lyon, cu din grupa E a LigiiCampionilofe^^irea fiind programată joi dimineață, î) Orei 3.30, pe Aeroportul Internațional lr*i Goandă. De obicei, întoarcerea eraîjiogramată a doua zi după meci. (MF)
Duel România - Ucraina 
pentrtf UEFA

București (MF) - Președintele Ligii Profesionist! de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, că principalul contracandidat al lui Mircea Sandu la alegerile pentru ocuparea ipiui loc în Comitetul Executiv al UEFA este ©rigori Surkis, președintele Federației de Fotbal diiWJcraina. „Mircea Sandu are mari șanse să ocupe un loc în Executiv al UEFA, pentru că e vechi pe funcție, e băiat deștept. Se poate spune că e a confruntare între Mircea Sandu și Surki£ să vedem ce va fi la alegeri”, a declarat Dragomir. Șeful LPF îi găsește însă câteva nărți slabe lui Surkis, căruia îi face o caracterizare: „Un tip deștept, deși nu , vorbește nici o limb# străină. Dar acum, în l vremurile ^tea, nu prea mai contează că nu cunoști și alte limbi. Păi, ăsta, Surkis, umblă cu 5 translatori după el, care îi tra- diic'Tot ce se vorbește”. Președintele FRF, I | Mircea Sandu, candidează alături de alți 12 jâpre2e.ntanți de asociații naționale pentru uW^c&yîn Comitetul Executiv al UEFA, alegeri® urmând să aibă loc la 25 și 26 ianuarie 3507, la Dtisseldorf. Cele șase locuri S. din Coifiitetul Executiv au valabilitate între 2007 și £011.
T

Prime record la U. Craiova
Craiova (MF) ■ Jucătorii echipei Universitatea Craiov^-vor Încasa o primă totală de ? 50.000 de dolari dacă vor reuși să câștige partida de pe propriul teren cu Steaua, pro- ■ gramată, duminică, în cadrul etapei a XIX- â a Ligii I. Aceasta este cea mai mare recompensă pțyjâre o pot încasa fotbaliștii olteni de Ia preluarea grupării de către patronul Adrian Mititelu. Chiar și în cazul 

unui rezuljiat de egalitate în fața ocupantei , locului dcri din £iga I, jucătorii vor împărți o sumă cuprindă între 10-15.000 de dolari. Marți s-au pus în vânzare la casele de bilete aproximativ 22.000 de tichete de intrare la partida cu Steaua. Prețurile la care sunt comercializate sunt următoarele: Peluze -10 , lei, Tribuna a Il-a - 12 lei, Tribuna I - 15 fei, Tribuna 0 - 20 lei, Loje VIP - 300 euro.

It < 
r- </■

Pai Codrea, mijlocașul echipei AC Siena, a foȘț suspendat pentru o etapă în Serie A, în urma cumului de cartonașe galbene. Codrea a fost avertizat cu un cartonaș galben in minutul 90+1 al partidei pierdute, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 0-2, în fața f^rmăiiei lnter Milano. (Foto epa)

Pentru
■ Presa franceză con
sideră că meciul Lyon - 
Steaua trebuie să fie 
dedicat publicului.București (MF) - „Totul pentru plăcere”, a titrat cotidianul Le Dauphine din Lyon înaintea meciului Olympique - Steaua București, programat azi, de la ora 21.45, pe stadionul Gerland, în ultima etapă a grupei E a Ligii Campionilor. „într-o partidă fără miză - OL este calificată în optimile Ligii Campionilor, iar Steaua în 16-imile Cupei UEFA - francezii vor să facă spectacol. Cu această mașină de câștigat care a devenit OL și în ciuda tuturor superlativelor, nu se știe cum poate 
fi caracterizat acest meci, care, în termeni matematici, nu va schimba nimic indiferent de rezultat”, a^scris sursa citată.Le Dauphine se întreabă cu ce stare de spirit va aborda Steaua meciul cu Lyon. „Ro
Iacob va debuta în Ligă
■ Atacantul Stelei a 
făcut deplasarea la Lyon 
și e posibil să joace 
măcar câteva minute.București (MF) - Atacantul Victoraș Iacob, care nu a mai jucat de peste trei luni din cauza unei accidentări, a fost inclus în delegația FC Steaua care a făcut deplasarea la Lyon pentru meciul cu Olympique, din grupa E a Ligii Campionilor. Victoraș Iacob nu a mai jucat de la meciul cu Universitatea Craiova, scor 3- 0, din etapa a doua a Ligii I, disputat la 5 august, când s-a accidentat. Iacob a fost supus unei intervenții chirurgicale
Un nou scandal în Italia
■ Mai mulți jucători de 
la echipe din seriile A și 
B sunt bănuiți de impli
care în pariuri ilegale.Roma (MF) ■ Parchetul din Udine suspectează 21 de fotbaliști care evoluează sau au jucat în Italia de pariuri ilegale la meciurile din campionatul italian, a anunțat, marți, cotidianul Gazzetta dello Sport. Cei 21 de jucători suspectați sunt următorii: Abei- jon (Atalanta Bergamo), Bia (fost jucător la Bologna, Inter Milano și SSC Napoli), Bordin (fost jucător la SSC Napoli), Di Michele (US Palermo), Ferrante (Pescara), Fresi (fost jucător la Inter Milano), Gregor! (fost jucător la Udinese și Hellas Verona), Iaquinta (Udinese), Jankulovski (AC

Deplasare dublăCluj (MF) - Echipa de handbal feminin „U” Jo- lidon Cluj a acceptat o- ferta clubului lusitan Madeira, adversara din turul trei al Challenge Cup, pentru a disputa ambele partide din această fază a competiției în deplasare, pe 6 și 7 ianuarie 2007. Directorul sportiv al „U” Jolidon Cluj, Mircea Cucuian, a declarat, ieri, că în acest caz cheltuielile echipei ardelene se vor ridica la doar 6.000 de euro.

onoare si spectacol

în partida tur, Lyon s-a impus la București cu scorul de 3-0mânii s-au înclinat de fiecare dată când au jucat în Franța, și au făcut-o de șapte ori. Va fi întoarcerea lui Cyril There- au. Jucătorul Stelei va beneficia probabil de un tratament preferențial din partea tribunelor. Thereau va fi foarte fericit să revină pe pământ
la genunchiul drept, ratând 24 de partide în toate competițiile în cele peste trei luni de indisponibilitate.
De la costum la treningComponenții echipei Steaua au plecat, ieri dimineață, spre Lyon, pentru meciul cu Olympique, programat miercuri, de la ora 21.45, pe stadionul Gerland, în ultima etapă a grupei E a Ligii Campionilor.Dacă Ia deplasările spre Kiev și Madrid steliștii au purtat costume de prezentare, de această dată jucătorii au fost îmbrăcați în treninguri. Fotbaliștii campioanei României au venit la aeroport cu autocarul, în timp ce ma-

Jankulovski (dreapta) e bănuit de pariuri ilegaleMilan), Kalac (AC Milan), Manfredini (Bologna), Mar- giotta (Frosinone), Pierini (fost jucător la Udinese), Pineda (fost jucător la Udinese), Pinzi (Udinese), Scarlato (Spezia), Schwoch (Vicenza), Sgrigna (Vicenza), Sommese (Mantova), Sosa (SSC Napoli)
■ Portarul Rogerio Ceni 
a fost ales cel mai bun 
jucător al campionatu
lui Braziliei.Rio de Janeiro (MF) - Portarul echipei Sao Paulo, Rogerio Ceni, a fost ales de Confederația Braziliană de Fotbal (CBF) cel mai bun jucător al campionatului brazilian în anul 2006 și a fost premiat în cadrul unei gale desfășurate, luni, la Teatrul Municipal din Rio de Janeiro, informează AFP. Rogerio Ceni, care a primit premiul de la selecțione

(Foto: EPA)

Rege inedit în țara fotbalului

francez. Jucătorii lui Gerard Houllier doresc să rămână neînvinși și victorioși, aceasta este provocarea echipei din Lyon. Totul garnisit cu spectacol, bineînțeles”, a comentat publicația amintită.Partida Olympique Lyon - Steaua București va avea loc 

Victoraș Iacob îșl dorește un meci în Liga Campionilornagerul general Mihai Stoica, directorul executiv Valeriu Argăseală și antrenorul Cos- min Olăroiu au venit împreună. Cei mai solicitați pentru 

și Walem (fost jucător la Udi- nese).Meciurile aflate în vizorul Parchetului din Udine sunt următoarele: Reggina ■ Bologna 1-1 (8 mai 2005), Ascoli - Cagliari 2-2, Parma - Siena 1- 1, Udinese - Chievo 1-1 (toate la 22 aprilie 2006).
rul Braziliei, Carlos Dunga, îi succede argentinianului Carlos Tevez, premiat în 2005 pe când evolua la formația Corinthians. Internaționalul brazilian, care a făcut parte din lotul deplasat la Cupa Mondială 2006, a înscris 70 de goluri în cariera sa, din penaltiuri sau lovituri libere. Echipa ideală a campionatului brazilian este: Rogerio Ceni (Sao Paulo) - Souza (Sao Paulo), Fabao (Sao Paulo), Fabiano Eller (Internacional Porto Alegre), Marcelo (Fluminense) Mineiro (Sao Paulo), Lucas (Gremio Porto Alegre), Ze 

(Foto: EPA).azi, de la ora 21.45, pe stadionul Gerland, în ultima etapă a grupei E a Ligii Campionilor.După remiza cu Dinamo Kiev, din etapa precedentă, Steaua și-a asigurat locul trei și calificarea în 16-imile Cupei UEFA.

(Foto: EPA) autografe în aeroport au fost Nicolae Dică și Bănel Nicoliță. Fundașul israelian Klemi Saban nu a făcut deplasarea la Lyon.
Zidane în Algeria

Alger (MF) - Fostul fotbalist francez de origine i algeriană, Zinedine Zidane, va face o vizită în Algeria, în perioada 11-13.12, a anunțat ministrul Muncii și Solidarității Naționale, Djamal Ould Abbes. „La invitația președintelui Abdelaziz Bou- . teflika, Zidane va vizita Algeria în perioada 11-13.12. EI va fi însoțit de părinții săi”, a declarat Ould Abbes. în luna iulie • a acestui an, Zidane și-a exprimat intenția de a ' vizita Algeria pentru a-și 4 descoperi originile. Zida- j ne s-a născut la Marsilia, ■ dar părinții săi sunt ori- ' ginari din Aguemoune, Jș un orășel aflat la 250 km s de capitala Alger.

ttr

Ceni are 70 de goluri marcateRoberto (Botafogo), Renato Silva (Flamengo) - Souza (Goias), Femandao (Internacional Porto Alegre). -
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

tA9 - Elitte 
f A10 - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, ultracentral, Deva, Bdul 
Decebal, preț 1.300 mid. lei sau schimb, 
persoană fizica. Tel. 0724/848493,219764. (T)
• urgent, In Bârcea Mare, fără intermediari, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750. (T)
• Deva, 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 126.000 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 1,3 mid., neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, 70 mp, centrală termică, 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
zona piață, et. 1, dec., balcon închis, contorizări, 
preț 130.000 RON, neg. tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
■ Progresul et 2, dec., contorizări, preț 112.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal et 5, dec., balcon închis, centrală 
termică, preț 133.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, et 3, amenajat repartitoare, preț 80.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți dec, et 3, contorizări, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, preț 140.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
■ urgent zona Gojdu, fără îmbunătățiri, 
contorizări (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 92.000 RON, tel. 0740/013971.

fț|u'.(A2)
61 • urgent zona Al. Teilor, amenajat modern, 

contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=6C mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 074C 30024. (A3)
■ arcuit g faianță, parchet cabină de duș, 

. balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard,
tel. 0740/290024. (A3)

u, • semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
1072 separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii, neg., tel.

’ 0740/290024. (A3)

■ semidec, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et. 2. zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona Bălcescu - I. Corvin, dec, centrală 
termică modifcări, parchet, gresie, faianță ușă 
de lemn capitonată bine întreținut preț 127.000 
ron neg, accept credit ipotecar, tel. 0723/251498. 
0745/302200. (A4)
• etaj 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, 
0723/251498.232808. (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști. fără 
modificări, parchet, ocupabil azi, preț 125.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• etaj biteimediar, 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)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0745/302200. 0723/251498. 
232808. (A4)
• zona Trident, etaj 3, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Școala Gen. Nr.'5, preț 83.000 ron 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400.0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400. 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter. ST 55 
mp. amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dada, et intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358:0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• 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 Embiescu, 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 Dada, et. 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

a cate Intre 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare
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• pe Scărișoara, semidec, neamenajat, C.T., et 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță, apometre, ocupabil imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec, et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830, (A7)
• zona macului, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 HON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomahdăjfsermopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000. Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8). ,r ’
• zona Zamfirebdi, 2 camere, 'ă, gresii; 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare,, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (AS)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• semidec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800: 0740/317.314. (A9)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere, în Deva, 
orie? zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron până la 130.000 ron, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, balcon, etaj 3, zona 
Astoria, preț 950 mii, neg. Tel. 0742/019418 (Al) 
Gojdu, etaj 1, contorizări, parchet, balcon, 
ocupabil imediat, preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al) t
• semidecomandate, centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, zona 
ștrand, preț 28.000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al) .
• urgent zona Progresul, etaj intermediar, 
balcon, hol central, contorizări, preț 150.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)

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!

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, ini. 8806.
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blicitate pentru 
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• irgent, zona Cioclovina semidec., balcon, 
modernizări, preț 115.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Dorobanți, amenajat modern, 
balcon, st=90 mp, preț 65.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță, parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• lenddec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)

• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809.(A4)
• 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 Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• dac, ot 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!
VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 160.000 EURO NEGOCIABIL
CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;

- FRECVENTA PROPRIE;
, - COLABORATORI. t

PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂMȚĂ.
TELEFON: 0721/951.722

• et Intermediar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona DocobaL 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; 0729.018866. (A6)
• zona Dacabal, decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• b-dul Dacabal, et. 1, dec., s=7S mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (AT) • '
• b-dul Dacabal, dec., parchet, gresie, faianță,
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7) 1
• pa AL Streiulul, semidec., et 3 din 4. gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătăria modificată, parchet, gresie,
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7) >
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane. 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel, 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180,000 
ron, neg., tel. 0746/779288, (A8)
• zomldtc, camore cu parchet contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483.'410’

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgent,In zonele Emlnescu, Băicescu sau loan 
Corvin, ofer prețul pieței. Tel. 0740/013971. (T)
• In Dwa, orice zonă Indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
0723/251498 0745/302200.232809. (A4)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: ?
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE. I 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE._______
(el mai flexibil SIS | KM l)IR\ll 

l;ira( ARII Dl Ml M \! DOBANDA 12,9',
1. Deva, bd. Decebal, bl, I parter
2 Deva, bd. 1. Mania, bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr, 9
4. Orfislie, str. Eroilor, bl.C l part, tel: 244603 ©Stirnafin^nCC
5. Brad, str. Avram Iancu, bl,43 p. tel: 612822 ” ~

tel: 230310

tel: 712592

Aprobare pe 
•j loc.

tCRIOTI E DEVA,STR. MARASUBLlifl
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie șl de întreținere.

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/0322 71 I

Computer
Troubleshooters

» I t. M N I I. » i I '■ Hă ■ 1 I M 9 Kil

SIGUR sunteți pregătit pentru 
aderare? I)ar sistemul Dvs. 
financiar-contabil ?

(contabilitate, facturare, salarii, stocuri, solduri, banca-casa)
Computer Troubleshooters, societate specializată în servicii pentru 
tehnica de calcul și asistență software vă oferă înlunadecenibrie. Ș 
GRATUIT consultanță privitoare la sistemul Dvs. informatic. s 
•nu aveți încă implementat unul,•aveți un sistem de care nu sunteți 
mulțumit,•pur și simplu vreți și o altă părere, sunați la S 230441 
și un consultant se va deplasa la sediul Dvs. pentru analiză.

• zona lullu Manlu, L-url, dec, 120 mp, 2 
balcoane, 2 băl, centrală termică aer 
condiționat, preț 80.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• doc, gmlo, faianță parchet CT, garaj, boxă 
et intermediar, zona împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băl, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dac, Kring, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. Intermediar,.zona 
Banca Transilvania preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Miorița, balcon mare închis, 2 băl, 
contorizări total, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 39.000 
euro neg., tel. 0745/302200,0723/251498,232809. 
(A4)
o decomandate, otaj 2, zona Emlnescu, balcon 
mare închis, centrală termică parchet fără 
modificări, sau amenajări, poziție deosebită, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• ot 1, dec.. 2 balcoane. CT proprle/îona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
o doc, 11=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46,000 euro, tel. 223400. 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
o termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară in balcon, Al. Lalelelor, preț 42,000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740^14688. (A5) 

o zonă ultracentrală et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)
o bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)

o pe B-dul 22 Decembrie, dec,, et. 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe DorobanțL et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Băicescu, et. 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg.,tel. 206003,230324. (A7). ■
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst. sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288, (A8)
e zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane. sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dac, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
!31.800. (A9)

a casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, central, cu îmbunătățiri, în Deva, 
plus diferență Tel. 0254/215795. (T)
a cart nouă în Deva,P+E+M,sc 240 mp,2intrărl 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al) 
a casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj și 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă, gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
a urgent,In Răduleștl, 2 cam., anexe, buc., teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
a umani, 4 camere, bale, bucătărie, curte si 
grădină st= 1.500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
a urgent, 1 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoaglu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
a 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăr en i, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
a casă, P+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=l,200 mp, Deva, preț 
100.000 euro. neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
a zonă ultracentrală casă modestă, 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
a zona larițlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358. (A6)
a zona PMraasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
o construcția 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
a construcția 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
a I camera, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină, curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231300; 
0740/317.314. (A9)
a irad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
Iancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
a Irad, 2 camere, bucătărie, grădină canalizare, 
zona tg. de vite, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
a irad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/513.368 0788/040.490,0788/158.483. (A10) 
a Iod, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613 368 0788/040.490,0788/158.483. (A10) 
a Irad, tona 8 curte, garaj. ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613368 
0788W490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casa (14)
a uraant In Deva sau Simeria. cu grădină plata 
imediat Tei. 215212 (Al)

a urgent, zona Mărăștl, parter, balcon închis, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
a decomandată balcon, contorizări complete, 
parchet, etaj 2, zona gării, preț 80.000 RON, nego
ciabil. Tel. 0726/316796. (Al)
a decomandate, contorizări, termopane, ușă 
metalică preț 55.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
a semidecomandat!, contorizări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
a dec, cerniră, bucătărie, bale, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
a 2 camera, contorizări, etaj intermediar, zona 
Dacia, preț 56.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• dac, bucătărie, baie, etaj Intermedair, zona 
Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)

Vând ap. 5,6 camere (09)

TRANSPORT PERSOANE ©MB 
România ■ Italic • Franța ■ Spania ifcontAMctadh

NbâtNM.M 1
CnrMHWM»

Mkb «L»

l -

'• 7 «gj

euroefo-inton-ISale =
IU airodhs-âdan SOafei

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORSs
■ TAMPLAlSil PVC Șl ALUMINIU PROPILI RIHAU
« SIAM TERMOPAN > JALUZELE VERTICALE 'RULOURI
• 10% REDUCERE -’1 ■

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport! **7

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
E h DEVA str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

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

a 2 camera, etaj intermediar, zona Gojdu, preț 
75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2) 
dec, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 21.000 
euro, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
a aemldec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024, (A3)
a dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
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• urgent, somldoc, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg,, tel. 232060, 
0742/290024.(A3)
• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, deco
mandată debara, baie mare, gaz 2 focuri, 
termopan, parchet, ocupabllă imediat, preț 
81.000 ron neg., 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul ■ piață balcon, fără 
modificări sau amenajări, ocupabilă în 7 zile, 
accept credit ipotecar, preț 71.000 ron neg., tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
e eL 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• «L ă contorizări, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228.(A5)
• parchat laminat, apometre, lavabll, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M, Eminescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018868 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866.(A6)
• zona Piață, et, 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent,In zona Gojdu, et.l, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830.(A7)
• zona Emlnescu, et.3, semidec,, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul I. Manlu, et. 2, dec., neamenajată, 
ocupabllă Imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată, liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In DorobanțL parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• urgent, zona Dada, dec., et. bun, bale,^ 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron.^l 

neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron. neg-, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzătj 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 26.000 euro, tel, 
0746/779288. (A8)
• doc, amenajată (parchet laminat, gresiei 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamflrescu 
Deva, preț 85,000 Ron negociabil, tel. 231.800;'“ 

0740/317.314. (A9)
• semidec. suprafață 35 mp„ cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314, (A9)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

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

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

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

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

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

(32135)

http://www.riofca.com/nsais
http://www.eurogsrn.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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S.C. CALOR SA,
cu sediul în Deva, str. M. Viteazul, nr. 12 

ANGAJEAZĂ
INGINER specialitatea instalații în construcții 

pentru activitatea de proiectare
Avantaj constituie autorizația de inspector de șantier 

Informații la telefon 0254/213751 sau la sediul societății (71662)

Xrad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil. telefon 0254/613366, 0788/040.490.
>788/158.483. (A10)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte urgent, garsonieră în Deva, orice 
zonă, se oferă preț bun, plata imediat, de 
preferință fără amenajări, se oferă de la 
67.000 ron până la 90.000 ron, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4>

• 125 mp spațiu, tn Illa str. M. Viteazul, bL 
Al, sc. A, parter; la ora actuală se află Filiala 
CEC ■ chiriaș; posibilitate de a prelua 
contractul de închiriere; persoană de 
contact Cârmăzan Dorinei, Ilia 
tel.0722/211359. (6024706/4.12)

Vând terenuri (21)
• 11500 mp teren, In Deva, lângă Cabana Bajan. 
Tel. 222002. CD
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton; acte în 
regulă și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. <T)
• Intravilan, loturi 750, 850, 950 mp, zona 
bazinele de apă, preț 20 euro mp. Tel. 
0745/253413. (T)
• intravilan, pratabll depozit/hală 
prodUCțte/hotel, pregătit pentru a construi pe el, 
lA DN7, 3041mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect nală de 420 m, branșamente de utilități, 
liber de sarcini, tel. 0723/230204. (T)
rteren Intravilan, Șoimuș, situat pe șoseaua 
spre Boholt, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058 fi)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, Deva, ST 1900 mp, fs 22 + casă 
bătrâneasca apă. gaz, canalizare, preț 38 euro 
mp, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
o urgent, teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
Zona Bârsău, preț 15 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)

• teren Intravlan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
/ . 'facilități: apă, curent, gaz, zona Sântandrei, preț

J5 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)

• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• M vinde teren în Deva, zona, .Eminescu, > 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă, acte la zi, preț de la 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165 703,0254/ 232809. (A4)
• teren Intravlan la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400,

, A (WI693Q3,0742/005228. (A5)
'• teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen

trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp,; 
neg., tel. 223400,0720/387898 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, 0720/387898 
0742/005228 (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Simeria 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688.  (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept șl panoramă super, 
Deva în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18

- euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358. (A6)

• Intravilan, Deva Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018868 (A6)
• Mavlan, 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 și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravlan, In Deva zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)
• $ 900-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad • Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613368 0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad - 0,5 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Progresul, s= 70 mp, în centrala termică, 
canalizare, curent electric, înălțime de 4,5 m, 
preț 500 euro/mp, tel .0745/367893. (A2)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel 0723/251498,0745/302200,232808  
(A4)
• apartament 2 camere, zona Eminescu, parter, 
modificat spațiu comercial, parchet, gresie și 
faianță, contorizări, ocupabil' repede, preț 
120.000 ron negociabil, tel. 0745/302200. 
0723/251498 232809. (A4)
• zona Mărășfl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578, (A8)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570.(T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l) 50 mp, curte 
mare, preț negociabil,, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490 0788/158.4.-.- 'A10'

Imobile chirii (29)
• Caut coleg de cameră student sau elev, cre
dincios. Zona Decebal. Tel: 0359/437362, 
0259/478498(s)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
central, Deva, mobilat complet, centrală 
termică preț 180 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată, 
aragaz, frigider, tv, contorizări, preț 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre 'închiriere apartament 2 carnete;' 
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, preț 82.000 
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)
• lullu Mania et. 9.3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel .0745/367893. (A2)
• B-dul Decebal, 2 camere, dec., et. 2, reparti
toare, amenajat, mobilat, utilat, preț 150 
euro/lună + garanție pt. cheltuieli, tel 
.0745/367893.(A2)
• B-dul 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)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)
apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358. (A6)
■ zona Mărăști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)

Cumpăr teren (22)
• Sha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. Tel. 0742/019418. (Al)

Calculatoare si accesorii
tfl)

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

BENE Internațional 
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Redacția nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de mică și mare publicitate.
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

• 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)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță încetarea A din viată a celui care a fost un minunat sot, tată și IT bunic
HORVATH CAROLîn vârstă de 71 ani. Corpul neînsuflețit este depus la Capela din Micro 15. înmormântarea va avea loc joi 7 decembrie, ora 13, la Cimitirul Bejan, Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(6/5.12)

Auto românești (36)

• vând Ara M 461, motor Mercedes 240 D, 
tracțiune integrală stare tehnică bună, 
preț 4750 euro, negociabil. Tel 0722/328819. 
(2/2811). . '

• vând Dada 1310 adusă din Ungaria, af 1987, 
RAR 2008 unic proprietar, culoare albastră Tel:
0728/054076.(T)
• vând urggpțjyiA m |f
funcționare.’ foarte o*ă, radio&setaw 
închidere centralizată taxi zi, preț negociabil. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)

• vând Renault Ctlo, af 2008 2t000 km, 
praf 8.000 tura, negociabil TeL 
0720/400907.(6024702/412)

• vând VW Passat 1 D, 1500 cmc, 4+1 uși, VT 
2008, motor în rodaj, cutie 5 trepte, consum 4,5 
litri, turelă cârlig remorcă, variante, preț 1200 
euro. Tel. 0720/575832. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 în stare foarte bună șl 
alte utilaje agricole, prețuri foarte convenabile. 
Tel. 246342,0745/468766. (6024708/4.12)
• vând hldrofor Inox nou 3800 litri, înălțime 
maximă pompare 50 m, înălțime maximă 
absorbție 8 m, capacitate rezervor 24 I. Tel. 
0723/090977.(T)

Garaje (43)

• închiriez mu cumpăr garaj, în Deva, Al. 
Transilvaniei sau împăratul Traian. Tel. 
0740/525299.(5751498/4.12)

Mobilier și interioare (47)

• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând mobilă bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă, lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)
• 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. 0745/138706,0744/624867. (T)

Televizoare (48)
• vând tv color Saba, diag 51 cm, amplificator
Yamaha, boxe Jamo. Tel. 0745/253411 (Ti

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând compleuri damă de seară fiecare cu 
accesorii, și rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)
• vând rochie de mireasă mărimea 42, preț 250 
ron. SMS 0745/551878. (T)
• vând rochii pentru ocazii și compleuri de 
damă cu accesorii, mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
0722/586808.0743/211074. (T)

Electrocasnice (56)
• vând comblnâ frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/min., prețuri negociabile. Tel. 
218084,0722/586808. (T)

Un ultim omagiu adus celui care a fost
lug. MOISE SILVIUdin partea Sindicatului Siderurgistul.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(2/5.12)

• vând diferiți pești exotici mici sau mari și 
mâncare pentru pești. Tel. 0729/955975, 
0743/855171. (T)
• vând pădure în comuna Hărâu, 1 ha, intrare cu 
mașină Informații la telefon 0726/636387. (T)
• vând porc Marele alb, 170 ■ 180 kg, preț nego
ciabil. Tel. 0729/050315. (T)
• vând porci mari de 200 kg, purcel de 6 luni și 
scroflțe apte pentru montă rasă de carne; 
crescuți fără concentrate. Tel. 210900, 
0744/611145. (T)

• vând pord, localitatea Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.(5751499/4.12)

• vând pul Foxterier, temperament excelent; 
ofer pentru montă Ciobănesc mioritic și 
Ciobănesc caucazian; vând pul Ciobănesc 
mioritic, permanent, 73 cm în greabăn. Tel. 
0720/575832. (T)
• vând purcoi 8 săptămâni, Brâznic, vizavi de 
Căminul cultural. Tel. 0744/472542. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând acordeon 48 bașl, stare bună preț nego
ciabil. Tel. 212180, după ora 20. (T)
• vând urgent pian, coadă scurtă placă bronz, 
stare foarte bună Tel. 0254/221307. (T)

• vând vioară „Stanta Stradivarius'', obiect 
antic, merită cumpărat cadou de Crăciun. Tel. 
281259.(T)

Altele (61)
• vând cazan pentru făcut țuică preț conve
nabil, negociabil, calitate ireproșabilă Tel. 
0254/218172, după ora 18. (T)

• vând societate comercială cu activitate 
din 2003, situație la zl, cu profit TeL 
0743/043001,0788/931977. (5751500/4.12)

Pierderi (62)
• pierdut ateatat profesional transoort 
persoane, seria APCA123712, pe numele Vîrdea 
Nicolae. Se declară nul. (7/5.12)
• pierdut autorizație de funcționare a cazanului 
de fiert țuică nr. 10084/22.02.1995 pe numele 
Fruja Ionel. Se declară nulă (2/29.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Blidaru Valentin. Se declară nul. (5/5.12)

Prestări servicii (72)

• abordată transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Italia ■ 100 tura, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia sl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
ntcoMrul pentni o călătorie sigură TeL 
0723/329600, 0768/455835, 0743/241010. 
W21.ll)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, mpntez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)

• executăm construcții, amenajări Inte
rioara • exterioara, Instalații electrice șl 
sanitare, design interior, zidării tencuieli, 
zugrăveli modeme, mobilier riglps, 
perdoael, parchet șarpante, tâmplăriepvc 

I -aluminiu. Tel 0720/416823. (1/4.12)

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

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm patlser ■ cofetar (fără experiență) și 
barmani, ospătari (vârsta maximă 30 de ani și 
aspect fizic plăcut). Se oferă salariu atractiv. Tel. 
0724/305663. (6024701/4.12)

Soția Valeria, fiica Daniela, ginerele Claudiu și nepotul Daniel anunță cu durere încetarea din viată după o grea suferință a celui care a fost
PĂUN GHEORGHEîn vârstă de 75 ani. înmormântarea are loc astăzi 6 decembrie, ora 13, de la Biserica Creștină după Evanghelie (în spate la Banca BRD Deva).

Te vom păstra mereu în stiletele noastre.

• Motel Low* angajează mecanic de întreținere, 
ospătar și bucătar cu experiență. Condiții avan
tajoase, decontăm transportul. Relații la tel. 
0254/210932,0720/230181.(4/5.12)• m caută o fată majoră cu bună prezență, fără 
obligații familiale, interesată să lucreze la un bar 
în străinătate (și fără experiență). Tel. 
0765/290384.(5751498/4.12)
• Mdttat* comercială angajează asistent 
manager (secretară). Cerințe: cunoștințe 
operare PC; experiență minimă în domeniu; 
salariu motivant. CV se vor trimite la fax 
0254/214341.(6024704/4.12)
• eodetat* comercială angajează șofer cu 
permis cat. B, vechime 3 ani, salariu atractiv. 
Relații latei. 0723/570925. (3/5.12)
• cueâtor plete din piele și înlocuitori, Brad, 18 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cueâtor piese din piele și înlocuitori, Călan, 27 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cueâtor plece din piele și înlocuitori, Hune
doara, 4 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cueâtor plec* din piele și înlocuitori, Hune
doara, 7 posturi, data limită 17.12. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cueâtor plece din piele și înlocuitori, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• drujblst, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 3 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher-rastaurator, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 3,0.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• economist bancă. Deva, 1 post, data limită
22.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații. Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 7 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice,
Petroșani, 6 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electromecanic rațele linii, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• falanțar, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator cherestea, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Deva, 1 post, data limită 24.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 22.12., califi
care profesională. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• grafician calculator, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer automatist, Deva, 1 post, data limită
9.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

(8/5.12)
• Inginer mecanic, Orăștie, 3 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• lngln*r-ș*f agricultură, silvicultură, pisci
cultura, Orăștie, 1 post, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator apâ, canal, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator tncâlzir* centrală și gaze, Petroșani, 
3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 

16.
• Instalator Instalații tehnlco-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 5 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Izolator lucrări speciale, Deva, 1 post, data 
limită 22.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Izolator termic, Deva, 1 post, data limită 22.12, 
Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri. Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 10.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale. Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 11 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 15 posturi, data 
limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș-montator, Călan, 20 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Deva, 20 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Hunedoara, 20 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Simeria, 5 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrttorcomerdal.Lupeni,4posturi, persoane 
cu handicap, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Brad, 6 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244. orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic specialist, Orăștie. 4 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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A decretat stare de urgență
• Cel mai căutat nume. Numele cântăreței americane Britney Spears s-a situat pe primul loc în topul primelor zece cele mai căutate subiecte pe internet în 2006, realizat de portalul american de internet Yahoo!.
• La licitație. Versurile melodiei „Maxwell's Silver Hammer", care a apărut pe albumul „Abbey Road" al trupei Beatles, compuse și scrise de mână de Paul McCartney, au fost vândute la o licitație organizată de casa Christie's pentru suma de 192.000 de dolari.
Cere test de paternitate

Los Angeles (MF) - Actorul Eddie Murphy a părăsit-o pe Mel B, fosta membră a 
trupei Spice Girls, însărcinată în șase luni, și a declarat că va cere un test de paternitate pentru că se îndoiește de faptul că acest copil ar fi al lui. Starul a făcut aceste declarații în timpul unui interviu pentru un post de televiziune destinat promovării celui mai recent film al său, „Dreamgirls”. Murphy (45 ani) a fost întrebat: „Deci, ești fericit cu ea?Pentru că este însărcinată cu copilul tău”. Actorul a replicat „Faci presupuneri pentru că nu mai suntem împreună și nu voi ști al cui este acest copil până când nu voi face un test de paternitate. Nu ar trebui să te pripești cu concluziile”.

Murphy
(Foto: EPA)

■ Din cauza incendiilor, 
Schwarzenegger a de
cretat starea de urgență 
în comitatul Ventura.Los Angeles (MF) ■ Guvernatorul statului California, Arnold Schwarzenegger, a anunțat, luni, că a decretat starea de urgență în comitatul Ventura, situat la nord- vest de Los Angeles, din cauza izbucnirii, duminică, a unor violente incendii, care au distrus până în prezent cinci locuințe. Nici o persoană nu a fost însă rănită.Incendiul a crescut în intensitate din cauza rafalelor de vânt de până la 100 de kilometri pe oră și a distrus, luni, circa 4.000 de hectare, potrivit pompierilor, mobilizați în număr de 1.500 la fața locului, în ordinul său, guvernatorul a menționat „împrejurări

Moorepark, California (Foto: epa)extrem de periculoase pentru sănătatea și securitatea persoanelor și bunurilor”.Un alt incendiu a afectat peste 500 de kilometri pătrați din această regiune în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii august și cel al lunii septembrie. Cinci pompieri californieni au decedat, în octombrie, în timp ce încercau să stingă un alt incedniu izbucnit la est de metropola americană.
Ajutoare pentru sinistrați

Numărătoare 
inversă

Washington (MF) - Numărătoarea inversă în vederea lansării navetei americane Discovery pe Stația Spațială Internațională (ISS) a început ieri, la ora 4.00 GMT, conform programului, a anunțat NASA. Cu câteva ore înainte, naveta cargo rusească Progress, arimată la ISS, a redresat orbita Stației Spațiale cu 8,5 kilometri pentru a permite ari- marea navetei Discovery în condiții optime. Lansarea navetei Discovery este prevăzută pentru vineri, la ora 2.35 GMT, în mijlocul unei ferestre de lansare de 10 minute, de la rampa 39B a centrului spațial Kennedy, în apropiere de Cape Canaveral, Florida.

Ouă de 
dinozaur
Las Angeles (MF) - Un 
cuib cu ouă fosilizate 
de dinozaur, vechi de 
65 de milioane de ani, 
a fost vândut la o casă 
de licitații din Los An
geles pentru suma de 
420.000 d§ dolari. 
Cuibul conține 22 de 
ouă sparte, dintre care 
19 sunt în formă 
embrionară, iar puii 
minusculi de dinozauri 
sunt vizibili. Cuibul este 
încastrat în gresie, da
tează din cretadc și a 
aparținut unui colec
ționar american. Ouăle 
au fost descoperite în 
provincia Guangdong, 
sudul Chinei, în 1984, 
iar cercetătorii au lup
tat împotriva 
organizării licitației fiind 
de părere că acest 
cuib trebuie folosit în 
interesul științei.

Manilla (MF) - Alunecările de teren produse, joi, de taifunul Durian în Filipine s-au soldat cu 1.266 de morți sau dispăruți, potrivit unui nou bilanț anunțat, ieri, de protecția civilă. Până în prezent, autoritățile au confirmat moartea a 526 de persoane și dispariția a altor 740.

Pagubele materiale sunt estimate la 1,2 miliarde de pesos (24,2 milioane de dolari). Cel puțin 23 persoane au murit în Vietnam, afectat de taifunul Durian în cursul nopții de luni spre marți.Peste 1,14 milioane de persoane au fost afectate de torentele de noroi și cenușă de pe un versant al vulcanului Mayon, în estul Fili- pinelor, și care au acoperit circa 100 de localități. Două avioane ale armatei indoneziene au aterizat, ieri, la Legaspi, cu un transport de 12 tone de alimente și medicamente. Președintele filipinez, Gloria Arroyo, a vizitat ieri regiunile afectate.■
A primit nouă premii Billboard
■ Cântăreața de muzică 
soul Mary J Blige a 
câștigat nouă premii 
muzicale Billboard.

Rari Trei pui de tigru de Indochina, o subspecie foarte rară, s-au născut în urmă cu opt săptămâni la grădina zoologică din Halle, Germania. (Foto:EPA)

Los Angeles (MF) - Cântă, reața americană de muzică Soul Mary J Blige a dominat ediția 2006 a premiilor muzicale Billboard, câștigând nouă trofee, printre care și cel pentru cea mai bună artistă R&B a anului.Starul, în vârstă de 35 de ani, a dominat în ultima perioadă topurile muzicale americane cu cel mai recent album „The Breakthrough”. Blige nu a reușit să câștige și premiul la categoria „cea mai bună cântăreață a anului”, atribuit cântăreței Rihanna,
Mary J Blige (Foto: fan) Tony Bennett (Foto: fan)originară din insulele Barbados. Veteranul Tony Bennett a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră. Cea mai recentă colecție de

melodii a cântărețului în vârstă de 80 de ani, o serie de duete interpretate împreună cu staruri precum Barbra Streisand și Stevie Wonder, a devenit cel

mai bine vândut album din cariera sa de 50 de ani.Cântărețul de muzică hip- hop Chris Brown a câștigat- premiul Billboard pentru cel mai bun debut, în timp ce trupa canadiană Nickelback a câștigat premiile pentru cel mai bun album rock și pentru cel. mai bun grup rock. Nelly Furtado a câștigat premiul pentru cel mai bun single pop, pentru melodia „Promiscuous”.Britney Spears și Paris Hilton erau așteptate pentru a prezenta ceremonia, dar au fost înlocuite. Festivitatea Billboard Music Awards premiază albume, cântece și artiști, în funcție de vânzări și de audiențele radio publicate în topurile realizate de revista cu același nume.

Un film despre lisus-omul
Amsterdam (MF) - Controversatul regizor Paul Verhoeven, celebru pentru filmele sale SF violente dar extrem inteligente, a anunțat că vrea să realizeze filmul „Christ the Man”. Scenariul ar aduna rezultatele cercetărilor destinate să stabilească prin metode istorice dacă Iisus a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. „Unul dintre co-scenariștii mei m-a sfătuit să nu fac filmul în Statele Unite, pentru că ar putea stârni mânia catolicilor. Nu este o glumă și mă gândesc serios să fac acest lucru. Deci, am urmat sfatul acesta și m-am decis mai întâi să scriu o carte despre acest subiect”, a spus regizorul.

Yoko Ono și Tomma Abts

Primul Turner dat unei femei
Londra (MF) - Pictorița Tomma Abts (38 ani) a devenit prima femeie recompensată cu premiul Turner pentru artă contemporană, în cei 22 de ani de când se acordă această distincție in valoare de 25.000 de lire stapi line. Abts, o pictorița mană care locuiește la L » de 12 ani, i-a învins pe air* th Phil Collins, Mark Titchner și Rebecca Warren. Juriul a fost

de părere că artista a creat „imagini convingătoare care își revelează complexitatea treptat, de-a lungul timpului”.Abts a primit premiul de la Yoko Ono, văduva lui John Lennon, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la galeriile Tate Britain din Londra. Premiul Turner poate fi atribuit oricărui artist cu vârsta sub 50 de ani, care locuiește în Marea Britanie.(Foto: EPA)

Operate După 20 de I ore de operație, gemenele siameze irakieni, Fatima i și Zahra, au fost separate.Medicii din Riyad au declarat că operația este un succes. Fetițele au numai 11 luni. (Foto: epa)


