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Timp însorit. Dimineața, ceață locală. Unde mizeria este acasă
dimineața la prânz seara

o FC CIP, locul 8 în Europa. Campioana României, FC CIP Deva, a reușit cea mai valoroasă performanță a unei echipe românești în UEFA Futsal CUP, clasându-se pe locul secund în grupa B a turului de elită. în ultimul meci, disputat ieri la Moscova, „Magica Deva" a obținut o remiză, scor 3-3, cu Sporting Lisabona, campioana Portugaliei. (C.M.) /p.7

■ Locatarii cartierului 
Micro 6 acuză faptul că 
locuiesc în cel mai mur
dar loc din Hunedoara.

Hunedoara (C.B.) - Dincolo de toate problemele de infrastructură cu care se confruntă cartierul Micro 6 din munici

piul Hunedoara, una este, în opinia cetățenilor, de o importanță capitală. Lipsa curățeniei reprezintă o problemă pe care locatarii o cer rezolvată cât mai repede. Hârtii aruncate pe stradă, câini care scotocesc prin grămezile de gunoaie neridicate cu lunile și trotuarele pline de gropi care

s-au umplut cu mizerie creează cetățenilor impresia că locuiesc în cel mai murdar cartier din Hunedoara. Dacă unii consideră primăria principalul vinovat pentru situația în care se află cartierul, alții dau vina pe ei înșiși pentru lipsa de responsabilitate și de educație civică de care fiecare

cetățean ar trebui să dea dovadă. Cetățenii mai sunt deranjați de starea străzilor și de situația câinilor vagabonzi care „colindă” prin tomberoanele rămase neridicate. La aceste nemulțumiri, personalul primăriei afirmă că realitatea nu e chiar așa de rea cum o prezintă cetățenii, /p.6
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Românii despre cum conduce
actualul Guvern tara

- sunt de părere că actualul Guvern conduce 
„la fel1' ca și cel dinainte de alegerile din 2004

„mai bine"
Gatia Cuufrtful bVtfuaft: MA5 

V

Integrarea în Uniunea Europeană 
// conf-*rd Primăriei ©era bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

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

regăsim nume precum loan Bocșa, Erațli
Retreuș, lonuț Doldnescu, Ciprian Roman. Spee- 
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndef. La 26 
decembrie, de la ora 17, vor concerta trupele 
Provinciali, Nico, Selena, ăl, și alții. Prezintă 

Daniei Buzdugan și Simona Pătruleasr Bl

RECLAMĂ

Jurnalistul Docea - nevinovat
■ Ziaristul va depune 
plângere împotriva 
polițistului care l-a 
reclamat la DIICOT.

Petroșani (M.S.) - Jurnalistul din Petroșani care a reușit să descarce de pe Internet mai multe documente secrete din calculatorul personal al unui polițist a fost scos de sub urmărirea penală de către pro

curorii DIICOT Hunedoara. Cătălin Docea, director al cotidianului „Gazeta Văii Jiului”, fusese învinuit de acces fără drept la un sistem informatic pentru obținerea de date și de transfer neautorizat de date, în urma unei plângeri penale depuse la DIICOT Hunedoara de către polițistul care lucra la Compartimentul de Inspecție Internă al IPJ Hunedoara.. „Am accesat datele din

calculatorul de acasă al polițistului Aurel Buruiană în mod normal. Rezoluția dată de procuror mi se pare mai mult decât firească, dar apreciez că ancheta împotriva polițistului este mult mai blândă față de momentele prin care am trecut eu”, a declarat ieri jurnalistul, care a precizat că va depune o plângere împotriva polițistului, pentru denunț calomnios.

Antidrog
Hunedoara (S.B.) - Galeria de Arte Hunedoara găzduiește, • astăzi, ora 17.30, lansarea ediției* a IlI-a a Concursului Educațional de Videoclipuri „Antidrog, Istorie și Natură”, organizat de IȘJ Hunedoara și Centrul Județean de Asistență și Psihopedagogie Deva.

Tradiția Ignatului „tăiată" de UE
■ Porcii vor mai putea 
fi tăiați în mod tradițio
nal pentru ultima dată 
în acest an.

Deva (I.J.) - Porcii nu vor mai putea fi sacrificați în mod tradițional începând cu anul 2007, ci doar după ce în prealabil li s-a făcut anestezie. „Este o condiție impusă de UE și trebuie să ne conformăm. Cu toate acestea, în gospodăria proprie, țăranul poate face ce vrea, Direcția nu

poate interveni. El poate crește pentru consumul propriu între unu și trei porci, însă nu va avea voie să vândă carnea, ci doar să o consume cu familia. în rest, toate tăierile se vor face conform legii”, declară dr. Marius Lăză- rescu, director DSVSA Hunedoara. Sacrificarea animalelor se va face cu anestezie prealabilă, pentru ca suferința lor să fie cât mai mică și se poate face prin electrocutare, expunere la dioxid de carbon sau împușcare, /p.5

j ui vie cjiuci yvvm ,,nuuicui jjiciga” Deva, elevii îndrumați de cadrele didactice au pregătit și o expoziție cu lucrări realizate din materiale reci- clabile. /p.3 ' www.huon.ro (Foto: cd
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PE SCURT• Nerecunoscut. Guvernul ucrainean, dominat de politicienii proruși, nu îl mai recunoaște pe ministrul de Externe, Boris Tarasiuk, demis de Parlamentul de la Kiev, dar menținut în funcție de președintele Viktor lușcenko. El a fost împiedicat să participe la ședința Consiliului de miniștri de Către unul dintre vicepremieri, ministrul fără portofoliu Anatoli Tolstouhov.

Platformiștii își fac partid

Fără precedent
Zagreb (MF) - Premierul croat Ivo Sanader a lansat un atac fără precedent la adresa șefului delegației Comisiei Europene în Croatia, care a atras atenția guvernului său cu privire la un proiect care vizează crearea unei zone ecologice de pescuit în Marea Adriatică. „îi voi trimite Convenția de la Viena ca s-o învețe pe de rost”, a declarat Sanader refe- rindu-se la Vincent De- gert. Delegația CE la Zagreb a anunțat, marți, într-un comunicat, că o eventuală decizie a Croației de a-și crea în mod unilateral propria zonă ecologică și de pescuit, așa cum a afirmat în 2004, va compromite credibilitatea tării în special în ochii statelor cu care aceasta are graniță maritimă, anume Italia și Slovenia, membre UE.

Ivo Sanader (Foto: epa)

■ Theodor Stolojan a 
anunțat înființarea 
Partidului Liberal 
Democrat.

Bhcurești (MF) - Inițiatorii Platformei liberale au anunțat, sieri, într-o conferință de presă, că vor înființa Un nou partid politic liberal, sub denumirea Partidul Liberal Democrat.Conform lui Theodor Stolojan, până acum la Platforma liberală au aderat deja 8 organizații județene, 29 de parlamentari și peste 11.500 de membri PNL.

Theodor Stolojan a menționat că numărul în creștere al celor care aderă la Platformă, precum și al personalităților care doresc să se alăture acestei initiative demonstrează că proiectul este unul „viabil”, „vital” pentru reconstrucția liberalismului, iar acesta „va renaște” prin Partidul Liberal Democrat.
Ori, oriMesajul reprezentanților Platformei către liberali este, potrivit lui Stolojan, că ori rămân cu „groparii PNL”, ori vin alături de ei, pentru a a- trage cât mai multi membri

Theodor Stolojan (Foto: arhivă)ai PNL, astfel încât Călin Popescu Tăriceanu și ceilalți care „conduc spre prăbușire” partidul să înțeleagă că este

vremea să părăsească șefia formațiunii.Theodor Stolojan a mai spus că președintele noii formațiuni va fi desemnat la un Congres care va avea loc, cel mai probabil, la începutul a- nului viitor, chiar în ianuarie.El a mai spus că inițiatorii noului partid se consideră membri ai Alianței D.A., par-: teneri ai PD, cu care vor demara discuții.Platformiștii doresc corî- struirea unui vehicul care să- și asume coagularea forțelor de centru-dreapta, a mai arătat Theodor Stolojan.
Robert Gates

(Foto: EPA) 

Confirmat 
definitiv
Washington (MF) - 
Senatul american a 
confirmat definitiv, 
miercuri, numirea în 
funcția de secretar al 
Apărării a lui Robert 
Gates, care a apreci
at în timpul audierilor 
din comisia pentru 
Forțele Armate că 
Statele Unițe nu sunt 
pe cale să câștige 
războiul din Irak.
Gates, a cărui numire 
a fost aprobată în 
unanimitate de comi
sia pentru Forțele Ar
mate în chiar ziua 
audierii lui, marți, a 
obținut sprijinul a 95 
dintre cei 100 de se
natori americani. El 
urmează să-i succea- 
dă funcție lui Do
nald "Rumsfeld, Tare 
a ocupat acest post 
de la începutul pri
mului mandat al pre
ședintelui Bush, în 
ianuarie 2001, și care 
a ajuns să încarneze 
războiul din Irak.

Unitate prin... scindare
■ Călin Popescu Tăricea
nu: Membrii platformei 
au mințit când au spus 
că vor unitatea PNL.

București (MF) - Liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, că nu este surprins că platforma liberală se transformă în partid, apreciind că prin acest anunț membrii platformei au dovedit că mesajul lor initial potrivit căruia doresc unitatea PNL a fost unul „cu totul și cu totul mincinos”.„Anunțul nu mă surprinde pentru că în acest fel se dovedește că și eu și colegii mei care am pus sub semnul îndoielii mesajul lor, care la început era legat de unitatea liberalilor și a Partidului National Liberal era un mesaj cu totul și cu totul mincinos”, a afirmat Tăriceanu.
Adevăratele intențiiEl a apreciat că acum se dovedesc adevăratele intenții

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: arhivă)ale platformiștilor.„în ceea ce privește titulatura și esența partidului, o să

vedeți că nu este nici liberal nici democrat. Și asta pentru că Theodor Stolojan are tot atâta legătură cu liberalismul cât am eu cu social-demoera- tia. Dacă o persoană care s-a ocupat de conturile regimului comunist și ale lui Ceaușescu poate fi considerată liberală, dati-mi voi să mă îndoiesc. Dacă cineva care a fost susținător al campaniei președintelui Iliescu poate fi considerat un liberal, iarăși dați-mi voie să mă îndoiesc și sigur că ar trebui să continui cu prea multe exemple în acest sens”, a spus Tăriceanu.Liderul liberal consideră că, în ceea privește titulatura de „democrat” a noului partid, Stolojan va proceda „așa cum știe și o să-i pună pe cei care sunt membrii partidului să semneze un contract de tip comercial cu el prin eare ei se angajează să-l susțină necondiționat, iar dacă nu-1 susțin o să le dea cu contractul peste nas și o sași dea demisia”.

Rodîca Stănoiu: 
poliție politică

București (MF) - Gole-- t giul CNSAS a decis, ieri, că fostul ministru PSD al Justiției Rodica Stă- si noiu a făcut politie poli- . tică, au declarat surse a- i propiate membrilor Co- 1 legiului. sStănoiu poate contes- ta la CNSAS decizia Colegiului în termen de 15 zile de la primirea ver- !- dictului. Dacă decizia rămâne aceeași, ea o .; poate contesta la Curtea * de apel, în termen de 30 ( de zile. •; IVîn 21 noiembrie, Rodica Stănoiu, însoțită de a- vocatul său, le-a povestit ■ membrilor Colegiului CNSAS, pentru a doua oară, versiunea proprie 1 privind notele informa- ■ five ce îi sunt atribuite; -s reiterând faptul că acestea sunt falsificate, reprezentând „o plastografie”.

Aleksandr Litvinenko (Foto: era)

Sentință trimisă 
instanței române

Cei mai potriviți lideri

Verdict: crimă
Londra (MF) - Politia britanică a declarat, miercuri, că otrăvirea fostului spion rus Aleksandr Litvinenko este considerată crimă, informează Reuters.Detectivii au considerat până în prezent că moartea prin iradiere a lui Litvinenko a fost una suspectă.„Polițiștii care cercetează decesul lui Aleksandr Litvinenko au ajuns în etapa când cred că este potrivit să considere” că este vorba despre un caz de crimă, se arată în- tr-un comunicat al Scotland Yard.„Polițiștii implicați în acest caz studiază toate variantele și analizează metodic dovezile”, precizează comunicatul.„Este important de subliniat că nu am a- juns la nici o concluzie despre metodele folosite, despre motivul sau identitatea celor care ar putea fi responsabili de moartea lui Litvinenko”, adaugă documentul.

■ Sentința lui Munaf 
a fost comunicată 
instanței române care 
îl judecă.București (MF) - Sentința Tribunalului Penal Central Irakian de condamnare la moarte prin spânzurare a lui Mahamed Munaf pentru răpirea celor trei jurnaliști români, a fost comunicată, ieri, instanței române care îl judecă în legătură cu aceeași faptă.Mohamed Munaf a fost condamnat, în 12 octombrie, alături de alte cinci persoane pe baza declarațiilor inculpatilor, a mărturiilor reprezentantului Ambasadei Române, a unui a- gent secret și a altor martori și a rechizitoriului întocmit de Direcția de Crime Mari.în hotărâre nu simt alte probe menționate decât declarații, filmul răpirii fiind refăcut fără date stricte, fapta fiind localizată de anchetatori în „zona celor patru străzi în cartierul Al Yarmouk”, fără să fie men

ționate ora sau măcar momentul zilei.
Planificată in RomâniaMagistrate irakieni au stabilit că „operațiunea de răpire a fost planificată în România de către un mare om de afaceri siran, numitul Omar Hayssam, și urma să fie executată in Irak. Acesta din urmă l-a trimis pe fratele său Mahmud timar în Irak pentru a fi intermediarul cu făptuitorii la executarea operațiunii și pentru sprijinul material”.Instanța irakiană a ajuns la concluzia că doi dintre inculpați „au recunosct ce rol aveau ei în această operațiune împreună cu ceilalți inculpați, așa cum reiese din primele declarații”. De asemenea, Mohamed Munaf „a susținut declarațiile celorlalți inculpați ce au fost date în faza de urmărire și că operațiunea de răpire a fost planificată în România și urma să fie executată prin intermediul lui în Irak”, acesta fiind răpit doar pentru a induce în eroare.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu (34,8%) și liderul PSD Mircea Geoană (17,7%) sunt considerați cei mai potriviți lideri pentru a conduce România după integrarea României în Uniunea Europeană, relevă un sondaj omnibus realizat de Data Media.Cei doi sunt urmați de Theodor Stolojan (14,1%) și Călin Popescu Tăriceanu (11,7%).La întrebarea „Care credeți că este partidul cu oamenii cei mai capabili să reprezinte România în Parlamentul European?”, 30,7% au indicat Partidul Social Democrat, 25,8% Partidul National Libe

ral, 19,3% Partidul Democrat, 10% Partidul România Mare, 6,3% Partidul Noua Generație, 4% Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și 1,3% Partidul Conservator.Conform sondajului, 92,2% din populație consideră că după aderarea la Uniunea Europeană, România va avea nevoie de lideri politici care se pricep nu doar la politică internă, ci și la politică europeană.Sondajul omnibus a fost realizat în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie prin interviuri fată în fată pe un eșantion de 1200 persoane, în vârstă de peste 18 ani și are o marjă de eroare +/- 2,74%.

Mircea Geoană (Foto: epa)
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• Acroșat de TIR. Un accident de circulație soldat cu rănirea ușoară a unui biciclist a avut loc ieri, în apropiere de Zam. Sergiu L., din Republica Moldova, conducătorul unui autotren a acroșat cu oglinda laterală pe Augustin M., din localitate, pensionar, care circula regulamentar pe lângă bicicletă. (T.S.)
• Taxă pe conductă. Taxa pe conducta de gaze nu se aplică în primul trimestru din 2007, astfel încât anunțata scumpire a gazelor nu se va mai produce de la 1 ianuarie. Termenul probabil pentru aplicabilitatea taxei ar fi martie sau aprilie 2007. (I.J.)

„Vin 
colindătorii!"

Orăștie (I.J.) - Până la | sărbătorile de iarnă mai | sunt câteva clipe! Magia Crăciunului, îmbrăcată i în cântece de colindă a fost trăită ieri de zeci de persoane la Muzeul de i Etnografie și Artă Po- ! pulară din Orăștie prin glasul copiilor. Concertul de colinde organizat de Clubul Artelor sub titlul „Vin Colindătorii” ! a fost primul de acest gen organizat în oraș. Invitați speciali au fost I grupul vocal „Cosânzea- na” al Casei de Cultură „Alexandru Grozuța” Orăștie și grupul „Mugurelul” care a prezentat obiceiul popular al| Pițărăilor. Pentru a întregi bucuria nașterii Mântuitorului, spectacolul a fost completat cu colinde în interpretarea inconfundabilă a solistului vocal Eugen Pistol. Manifestarea a fost organizată de Casa de Cultură și de Muzeul de i I Etnografie și ArtăPopulară Orăștie. ț

Ziua școlii
Deva (S.B.) - La 
Școala Generală Nr.2 
„Lucian Blaga" din 
Deva au avut loc, 
ieri, manifestări dedi
cate „Zilei școlii", al 
cărei patron spiritual 
este Sfântul Nicolae. 
De la ora 16.00, în 
programul mani
festărilor festive s-au 
derulat o slujbă reli
gioasă și un specta
col artistic pregătit de 
elevii tuturor claselor 
școlii ce a cuprins 
colinde, scenete, un 
montaj literar-artistic 
cu recitarea poeziilor 
lui Lucian Blaga. 
Evenimentul a fost 
marcat și prin pre
zentarea expozițiilor 
de desene și lucrări 
practice executate 
din materiale recida- 
bile. A fost organi
zată și o tombolă cu 
premii, apoi, în 
fiecare clasă, s-au 
derulat reuniuni la 
care au partidpat și 
părinții copiilor. Ziua 
Școlii „Lucian Blaga" 
a fost onorată de 
personalități mar
cante ale Devei.

«CL" a
■ Ieri, au fost premiați 
elevii care au câștigat 
concursul de Moș 
Nicolae.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniclu@infcrmmedla.ro

Deva - Primii copii care au colindat în acest an la sediul redacției noastre au fost din clasa premiată pentru câștigarea concursului „CL și Moș Nicolae îți ascultă povestea”. Este vorba despre clasa a IV- a muzică, a Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva. Povestea premiată a fost semnată de eleva Sara Pleșa Popescu, care a acumulat 40% din voturi. Din păcate, Sara nu a fost prezentă la premiere. Noi o felicităm!
Povestea Sarei„Era 5 decembrie 2005. Priveam pe geam mirată și dintr-o dată a apărut, rătăcit, un fulg și încă unul și... parcă tot cerul s-a umplut cu fulgi, cu primii fulgi de nea.

premiat câștigătorii jEra o bucurie imensă pentru mine, una dintre cele mai mari bucurii. în seara aceea totul era ca în basme! Pe cerul plumburiu zburau sute de fluturi de cristal. Eu și cu mama doream să mai cumpărăm ceva ornamente pentru bradul de Crăciun. Nu am mai stat pe gânduri... 5 Decembrie... Liniște totală. Cerul invadat de fluturi argintii. Era chiar ce mi-am dorit. Era cadoul perfect! La un mare magazin de jucării, mi-a rămas privirea ațintită la o instalație de brad absolut superbă, în toate nuanțele de albastru. Pur și simplu, mă atrăgea ca un magnet! Dar, în fața vitrinei, nu-mi venea să cred...Sub bradul de Crăciun, împodobit cu cea mai frumoasă instalație, lângă câteva jucării, stătea rătăcit un cal fălos, mare de jumătate de metru, albastru precum instalația, cu coama numai bucle, ochi de smarald, gurița de rubin, cu embleme aurii și cu o stea verde, magnific de frumoasă, în frunte. Era atât de

Aspecte de la vizita la redacția CL a copiilor premiați (Foto: cl) -jfrumos! Dar, firește, ca oricare lucru-n România, era mult prea scump! Sărmana mama, mi l-ar fi cumpărat! Deși mi-1 doream mult, știu eu de ce nu l-am acceptat. Triumfătoare, dar cu lacrimi în ochi, am plecat spre casă. Numi mai păsa nici de aranjamente, nici de beculețe, nici de minunății fulgi de nea. Gândul mi-era tot acolo!... Noaptea și-a făcut apariția, iar mama m-a pus să-mi pun ghetuțele la ușă. După câteva minute m-a chemat pentru cadou. Printre dulciuri și nelipsita nuielușă, nici nu-mi venea să cred, ce am văzut! Un căluț identic cu cel din vitrină doar că mult mai mic mă privea cu ochii lui verzi
Sprijin american pentru Apicola

de sub genele negre și lungi, y Am observat că avea și el o i steluță în frunte și am încer- cat să apăs pe ea dar, pentru că nu era nou, nu a reacțio-e nat în nici un fel. Extrem de l< bucuroasă, eu cu mama, dar r și cu căluțul primit, ne am o pus în pat. L-am sărutat dulce :< pe coama lui mătăsoasă și 1- £ am pus pe noptieră. Chiar la k ora 12, în întunericul din :l cameră, calul începu să necheze și steaua se aprinse din senin, luminând totul ” într-o nuanță puternică de albastru. Părea ireal!... în acea noapte mi-am dat seama că spiritul lui Moș Niculaie există cu adevărat. Chiar dacă pare ireală, această poveste a fost adevărată!”

Stolo își face partid
Deva (M.S.) - Disidenții liberali au trecut de la vorbe la fapte și au inițiat construcția Partidului Liberal Democrat (PLD), a cărui principală misiune va fi „coagularea forțelor de centru-dreapta din România”. Formarea noului partid nu va afecta organizația județeană PNL Hunedoara, a declarat președintele acesteia, Mircia Muntean. „Să fie foarte clar: în România există un singur partid liberal, iar acela este PNL. Istoria și doctrina nu se pot vinde la tarabă. Ca să se impună, orice partid trebuie să demonstreze că are o istorie și o doctrină”, a afirmat Muntean. Senatorul Viorel Arion, fost președinte al organizației municipale Hunedoara a PNL, a anunțat ieri că va coordona campania de strângere de semnături pentru constituirea legală a PLD, în județul Hunedoara.

■ O instalație modernă 
pentru procesarea 
mierii a fost inaugurată 
ieri, la Deva.

Deva (M.S.) - Fondurile necesare pentru achiziția utilajelor și pregătirea spațiilor de producție sunt asigurate de Agenția Statelor Unite de Dezvoltare Internațională(USAID). Proiectul &re Oi va-. loare de 50.000 de dolari. Instalația funcționează într-un spațiu al Asociației Crescătorilor de Albine (ACA) Hunedoara și poate prelucra două tone de miere pe zi, a declarat președintele organizației, Tiberiu Korb. “De foarte mulți ani ne dorim să implementăm un program bio prin care să dăm identitate mierii românești pentru că numai așa vom putea recâștiga piețele de export”, a afirmat șeful ACA Hunedoara.

Miere românească filtrată prin bani americani (Foto: Traian m anu)La rândul său, consilierul pe probleme agricole USAID, Paul Trupo, menționa faptul că programul american și-a propus să vină în sprijinul micilor producători din România pentru ca aceștia să facă față cerințelor Uniunii Europene. “Știm că aderarea

la UE va aduce producătorilor agricoli mai multe provocări pentru că se vor confrunta cu experiența agricultorilor de acolo. Dacă agricultorii români vor fi bine pregătiți, atunci vor avea foarte mari șanse să reușească”, a afirmat oficialul american.
“Moș Crăciun la noi sosește!"

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

alături de cele mai interesante comentarii.

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

și scurte comentarii, însoțite de nume.

CRB vot PJ 
întrebarea săptămânii: V-ar intere

sa să știți dacă ați fost turnat la 

iritate?

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.

„Cuvântul liber" va premia, și in acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor. Concursul nostru se adresează elevilor din clasele l-VIII, 
care trebuie să ne trimită, în perioada 7 - tb ddcvaiibiia ZL'Oe, cel 
mai reușit desen al clasei, având ca temă: Moș Crăciun.
Adresa redacției este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A-parter, clădirea 
Cepromin, sau le puteți atașa și pe e-mail. sanda.bocaniciu@inform- 
media ro. Deseneie pot fi Vu lulc atât pe portalul Hunedoara Online 
la adresa t.L.1 o, in perioada 16 - 20 decembrie, cât și com
pletând și trimițându-ne talonul de vot apărut în aceeași perioadă în 
ziar. Mai multe taloane, mai multe voturi! în 22 decembrie desenul 
câștigător va aduce L LEL.LL LLlkLCLL

REGULAMENT
Lucrările copiilor trebuie să f'e în format 
A.4, sub formă de desen colorat Desenul 
și fotografia clasei câștigătoare vo- fi incluse 
atât în ziar, rât și pe portal Informații supli- n 
rnenlare la tel.0254/ 211 275, ini. 8834.

CONCURS

Vin pomii de 
Crăciun!Deva (S.B.) - începând de săptămâna viitoare, Direcția Silvică Deva va scoate la vânzare către populație un număr de 2.000 de pomi de Crăciun din speciile molid și brad, în funcție de specie și înălțime prețurile vor fi cuprinse între 13,6 lei și 32,6 lei. Pomii vor fi livrați din depozitele ocoalelor silvice din județ. în același timp, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de pomi de Crăciun, dar și de material lemnos, la nivelul Direcției Silvice Deva, a.fost întocmit un program special de măsuri privind paza fondului forestier pentru perioada 15 noiembrie 2006 - 1 ianuarie 2007.

Sfatul specialistului
Fitoterapie pentru 
afecțiuni reno-urinare,partea a-iia

Farmacist soeaalist SEPTIMÎA ȘERBAN 
Director al LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

are ca indicație principală infecția 
urinară acută. Facilitează drenajul și 
are efect tonic, diuretic și antiseptic. 
Nu se folosește in caz de 
insuficiență renală.
Pentru prevenirea infecțiilor urinare 
suni necesare următoarele măsuri: 
evitarea frigului umed, instituirea 
unei igicnc genitale corecte și 
golirea vezicii urinare după raportul 

sexual (în special la femei), 
combaterea constipației cronice, 
tratamentul bolilor favorizante (diabet 

zaharat, hipertensiune arterială 
etc.), consumul a cel puțin 2 
litri de lichide ne zi (apă, 
ceaiuri, sucuri din fructe), 
în cazul prevenirii litiazei 
renale se va acorda o deosebită 
importanță alimentației. Eștc 
necesară o alimentație variată și 
echilibrată și nu unilaterală 

(exclusiv animală sau vegetală). De 
exemplu apariția litiazei oxalice este 
favorizată de excesul alimentar de 
legume verzi, iar apariția litiazei urice 
de excesul alimentar de preparate din 
came. De asemenea se va urmări 
combaterea stazei de la nivel urinar, 
tratarea corectă a infecțiilor urinare, 

: unt si consumul zilnic adecvat de 
ichidc(minim2 litn

Afecțiunile reno-urinare necesită 
sfatul medicului specialist pentru 
un tratament corect care sa prevină 
recăderile sau complicațiile. 
Remediile fitoterapeutice sunt 
utile pentru eliminarea calculilor 
de mici dimensiuni sau pentru 
tratamentul infecțiilor și 
inflamațiilor urinare. Infecțiile
urinare acute necesită tratament cu 
antibiotice, iar pentru eliminarea 
calculilor de mari dimensiuni este 
necesară intervenția chiururgicală.
Ceaiul DIUROSEPT are 
acțiune diuretică cu eliminare de 
acid uric, dezinfeetantă, 
antiin flamaloare și calmantă. 
Este indicat în special lin cazuri 
de infecție urmară cronică și 
microlitiază renală.
Ceaiul G-pietre la fiere si 
rinichi rețeta originală farm.
Andivă Farago fondator Fares este 
diuretic, calmant al durerilor, 
coleretic-colagog (stimulează 
formarea bilei și eliminarea ei în 
intestin), dezinfectant, dcatrizant și 
antiinflamator. Este eficient în 
microlitiaza renală urică 
sau oxalică, sludge 
(noroi) biliar, infecții 
urinare asociate litiazei.
Tinctura de IENUPĂR

profesfOrti$ti) pla
RECLAMĂ

mailto:sanda.bocaniclu@infcrmmedla.ro


vineri, 8 decembrie 2006
Ziua Constituție! României
1865 - S-a născut compozitorul finlandez Jan Sibelius 

(m. 1957)._________________
1876 - S-a născut scriitoarea Horten- 

sia Papadat-Benqescu (m. 1955).
1879 - S-a născut pictorul Paul Klee (m 

1940).________________________________________

1943 - S-a născut Jim Morrison, solis
tul formației Doors (m. 1971).__________
1980 - John Lennon (foto) este asasi- 

nat la New York (n. 1940)._____________________________________

1996 - A încetat din viață . poetul, dramaturgul și 
romancierul Marin Sorescu (n.1936)

VREMEA
■

o° w°
minim maxim

Timp însorit. Maxima va fi de 10°C, iar minima de 0°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 10°C, iar minima de 1°C.
Duminică. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 8°C. Minima va fi de circa -1°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________
Cuv. Patapie; Sf. Sofronie, episcopul Ciprului.

Calendar Romano-Catolic_____________________
Neprihănita Zămislire; Sf. Leonard; Fer. Constantly.

Calendar Greco-Catolic
S. Patapiu, c.

W.

Energie electrică_____________________ ;____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, str. G. Enescu, nr.4, sc.B;
- Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, Vălari, Cinciș (zona case 

de odihnă);
- Nisipoasa, Bloc Săcel, Gen. Berthelot, Rușor, Ruși, Valea 

Sângeorglului, Sâncrai, Săcel-Strei, Vâlcelele Bune, Sălașu 

de Sus, Iruștea;
11.00-13.00 în Deva pe Străzile 22 Decembrie (zona AGR), 

Rosetti, Zăvoi, A. Endre și V. Mide;

8.30-17.30 în localitățile Almașu Mic, Almașu de Mijloc, 

Podul Ionului, Techereu, Poiana, Poienița, Qprișești.

Gaz___________________ ______________ _ ___ ______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe B-dul Decebal bl.K.

Apă__________________ __________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe Străzile E. Văcârescu. Vulcan, Crișar, 
Cloșca, M. Eminescu (parțial), L Blaga, Horea, 1 Decem

brie, I. Maniu (parțial), Al. Patriei, A. Mureșanu și 
Gălugăreni (parțial).

Șnițel umplut
Ingrediente: 500 g piept de pui dezosat, 200 g cașcaval, 200 g bacon, 100 g făină, 2 ouă, 100 g pesmet, 3 linguri muștar, sare și condimente după gust (piper, boia de ardei dulce, cimbru), 300 ml ulei.
Mod de preparare: Tăiați carnea felii și bateți-o cu ciocanul de șnițele, apoi se sărează și se piperează. Pe fiecare șnițel se așază câte o felie subțire de bacon și câte una de cașcaval. Apoi, șnițelul se rulează strâns și se prinde cu o scobitoare pentru a nu se desface în timpul procesului de prăjire. Rulourile astfel pregătite se trec prin făină, apoi prin ou bătut amestecat cu muștar și la urmă prin pesmetul amestecat cu condimente, după gust. Șnițelele se prăjesc în ulei încins.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Berbec
Nu vă ambiționați să rezolvați singur problemele casei! S- 
ar putea să întâmpinați dificultăți serioase, așa că e mal 
bine să acceptați ajutorul familiei.

S-ar putea să începeți ziua cu un sentiment de profundă 
nemulțumire pentru că nu reușiți să nlecați într-o călătorie 
de afaceri.

Soluția integrantei din numărul precedent: D - S - C - I - NELOCUITI - SARACA - 
N - SECAT - RAF - RT - AF - FO - STAB - ADAM - E - TRADARE - FD - EM - MAT 
- EP - AVA - A - UȘOARA - OT - CRI - NUDA - SUT - T - LATI - STROP - AICI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 ROM 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 această perioadă, realizează o colecție și trimite-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, Iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUĂM SĂ ÎȚI DĂM BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Nume....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □
i 
i 
i
■

Gemeni
O femeie din anturaj vă poate ajuta să vă clarificați senti
mentele contradictorii care nu vă dau pace. Păsfrați-vă opti
mismul, pentru că perioada dificilă pe care o traversați este 
trecătoare!

Rac
Aveți tendința de a exagera în privința relațiilor sentimen
tale cât și în privința afacerilor. Ar fi bine să vă temperați, 
pentru că riscați să îndepărtați prietenii.

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

Fecioară
V-ați decis să începeți o nouă etapă în viața dv socială și
profesională. Azi sunt favorizate relațiile cu persoane tinere
și călătoriile în interes personal.

Balanță
Traversați o perioadă favorabilă, în care se pare că vă 
reușește orice. Totuși, vă sfătuim să vorbiți clar, pentru a 
nu lăsa loc de neînțelegeri.

Scorpion

Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să 
vă afirmați în societate. Puteți să începeți o nouă afacere, 
dar finalizați mai întâi lucrările deja începute.

Săgetător
Nu este momentul să începeți activități noi, pentru că riscați
să nu le puteți duce la capăt. Limitați-vă la strictul nece
sar! Vă sfătuim să nu vă încăpățânați.

Capricorn

Dimineață s-ar putea să fiți indispus din cauza unor pro
bleme financiare și sentimentale. Acordați mai multă atenție 
relațiilor sociale și căminului!

Vărsător
Reușiți să rezolvați problemele sentimentale. Cu puțină tan
drețe, puteți pune capăt multor tensiuni. Pe plan financiar 
nu prea aveți motive de satisfacție.

Pești
Relațiile sentimentale pot avea de suferit astăzi din cauza 
confuziei care vă marchează. Vă recomandăm să nu 
exagerați importanța problemelor sociale.

'. X
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7:00 Jurnalul TVR 

8:00 Justiție militară (s).

Bl Cu: David James
Elliott, Catherine Bell

8:55 De la alb-negm... la 

color
9:00 Meseria, brățară de 

aur (r)
9:30 Desene animate:

Spioanele

10:25 TVR 50.
1035 Rrom european (r) 
11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii

Bl (ep. 88, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Savage 

13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general. Trans

misiune directă
17:50 De la alb-negru... la 

color
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

20:15 Stele de... 5 stele
21:50 Lost: Naufragiații (ep.

012, SUA 2004). Cu:
Naveen Andrews

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:05 Lumea citește I
23.55 Celebritățile timpului 

tău (s)
0:10 Spectrul lăzbunării

O(thriller, Spania/Mexic, 

2001). Cu: Eduardo 

Noriega, Marisa Pare
des, Federico Luppi. R.: 
Guillermo del Toro 

2:05 TVR 50. Izolați Th
România. TVR - singu
rul prieten (r) 

2:30 Un european ca mine
(r)

2:55 Jurnalul TVR (r) Sport ; 
Meteo

3:55 Stele de... 5 stele (r) 
5:25 Lumea crteștel

(reluare)
6:20 Impas

(reluare)

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

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
0Moș Crădun există I 

10:15 Om sărac, om bogat 

0(s, r)
11:15 Secretul prizonierei 

fl(film, r)
13:00 Știrile ProTv. 

Te ui(i și câștigi 
Moș Crădun existăI 

14:00 Sunt plecat 1h oraș
H(film,r).

Te urp și câștigi 
Moș Crădun există! 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
HCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 

Scott
17:00 Știrile ProTv. Vremea. 

Te uiți și câștigi
17:45 Familia Bundy (s) 
18:45 Dăruiești și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

20LS1 lany Potter și Piatra
" -ilosofală (aventuri,

SUA, 2001). Cu: Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson, Robbie 
Coltrane, Richard Har
ris, Alan Rickman, 
Maggie Smith; Ian 

“ Hart, John Hurt Zoe 
Wanamaker, John 
Cleese, Warwick Davis, 
Richard Griffiths, Fiona 
Shaw, Julie Walters. 
R.: Chris Columbus 

23:45 La servid (s)
0-30 Codul tăcerii (acțiune, 

«- .SUA 1985). Cu: Chuck 
Norris, Henry Silva, 

• Bert Remsen, Mike 
Genovese, Nathan 
Davies. R.: Andrew 
Davies

2:15 Știrile ProTv 
3:15 La Servid (r) 
3:45 Codul tăcerii (film, r) 
530 Icstrim Tivi (r) 
6:00 Parte de carte

(reluare)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

j 7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

I 9:00 In gura presei (rj 

> 10:00 Concurs interactiv 
’ 11:00 Vivere(s)

12:00 Vocea inimii (s)
• 13:00 Observator cu Simona 
J Gherghe

13:45 Tablou de nuntă 
(divertisment) (r) 

16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fed
18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron

19») Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20*30 Noaptea erorilor 
(partea a lll-a, 
divertisment)

24:00 Sexi Harem Ada Kaleh 
rg (comedie, România, 

2001). Cu: Ștefan 
Bănică Jr, Rona Hart- 
ner, Jean Constantin, 
Alexandru Arșinel, 
Stela Popescu, Tamara 
Buciuceanu- Botez, 
Rodica Mureșan, 
Ileana Stana lonescu, 
Mișu Fotino, Tudorel 
Filimon. R.: Mircea 
Mureșan

2» oncurs interactiv 
3» nâmplări hazlii (s) 
4»0 Animax: «Roboți 

uriași - Heavy Gear* 

5:1! Ivere (r)

Redacția Jumal TV nu 
fel aiumâ rtapundaraa ; 

pantru awaritualela 
i modtfldrl irarewriti ta 

programata IV, dupl 
tadilderaa ediției.

0630-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale

9:00 Doctor Who (r) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Cara
catița (r) 1230 Câțiva pași 
spre un management mai bun 
(doc., r) 13:00 Motomagia (r) 
14:00 ABC... de ce? 1430 

< Răpit de pirați (s) 15:00 împre- 

J ună în Europa! Magazin 
interetnic 16:00 Jurnalul TVR
(r) 1630 Hollywood reporter
(s) 17:00 Doctor Who (s) 
18:00 Lecția de manage
ment... 1835 Caracatița (s) 
19:25 Ray Mears (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 21:00 Ora de

’ știri 22:10 Campionatul de 
comedie 22:40 Mica Britanie 
(s) 23:10 Festivalul ARTMA- 

s NIA 0:40 Ray Mears (doc., r) 
' 1:10 Tonomatul DP2 (r) 235

Legea tăcerii (film, r) 430 
Străjeri la porțile Europei 4:45 
Sărutări furate (s) 530 
Mesager

8:00 Știri N24 830 Știri uti
litare N24 8:45 Revista pre
sei 9:00 Dimineața cu 

I Răzvan și Dani 1130 Ce 

; bine e acasă! (s) 12:00
Quizzit 13:00 țara Iu' Papu
ră Vouă (divertisment 2004) 
13:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 

’ 18:00 Baronii 1830 Știri
Național TV 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:00 Film artistic 
22:00 Film artistic 24:00 Știri

6:00 Apropo TV 9:00 Liga 
juniorilor - Looney Toons (s, 
r) 9:45 Icstrim Tivi (s) 10:15 
Ben-Hur (partea I) (film, r) 
1230Taz-Mania(s) 13:00 Liga 

■ juniorilor 1330 Lumea Pro Ci
nema (r) 14») Terapie inten
sivă (r) 15:15 Dispăruți fără 
urmă (r) 16:15 Ghici ce-mi 
place la tine (s, r) 16:45 Ben- 
Hur (partea a ll-a) (dramă/ 
acțiune, SUA 1959)19») Ter
apie intensivă (s) 20:00 Enter
tainment News 20:20 Dis
păruți fără urmă (s) 2130 
Ghid ce-mi place la tine (s)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 8:00 Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s) 9:00 
De 3x femeie (r) 10:00 Cioco
lată cu piper (s) 11:00 Bărba
tul visurilor mele (r) 12:00 Pa
riul iubirii (s. Mexic, 2004) 
13:00 Daria, iubirea mea (r) 
14:00 Iubire ca în filme (r) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
2030 Viața Pamelei Harriman 
(dramă, SUA, 1998) 223 0 0 
lume a fiarelor (s. Mexic, 2006) 
030 Poveștiri adevărate (r)

7:00 Cele mai uimitoare filme 
din lume (r) 730 Dragoste și 
putere (r) 8:00 Sport cu Flo
rentina 835 O viață mai bună 
(film, r) 11:00 Tele RON 13:00 
Play 14:30 Dragoste și putere 
(s) 15:00 Drama unei mame 
(dramă, SUA, 2001) 1730 
Farsele lui Jugaru (r) 18:00 
Focus 19:00 Cele mai uimi
toare filme din lume 1930 
Camera de râs 20:00 Cava
lerii argintului (acțiune, Hong 
Kong, 1969) 22:00 Mondenii 
(r) 2230 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Jopescu 2330 în 

transă (horror, SUA, 1998). 
Cu: Alison Elliott 130 Focus

9:05 îngerul păzitor (comedie, 
SUA 2002) 1035 Fantoma din 
adâncuri (dramă, SUA 2005) 
12:15 Sergeant Pepper 
(dramă, Germania, 2004) 
13:55 Romeo și Julieta (dramă, 
SUA, 1996) 15:55 Arsene 
Lupin (aventuri, Franța, XM) 
18:05 Dirty Dandng 2: Nopf 
în Havana (romantic, SUA, 
2004) 20») Huff - Boala (Ep. 
22) 21:00 Război în deșert - 
Captură de război (Ep. 9, 
acțiune, SUA, 2005) 22:00 
Edmond (aventuri, SUA 2005) 
23:25 Devoratorul de păcate 
(thriller, SUA 2003)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Fabrica 12:00 Realitatea 

de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
16:50 Marfa 17:00 Realitatea 

de la 17:0017:10 Tu fad Rea
litatea! 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei. Cu 

Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
Reporterii Realității 21:00 

Realitatea de la 21:00 21:50 

Prima ediție 22:05 Tănase și 
Dinescu

10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 1030 Euroblitz (r) 
11:00 Ne privește 12:00 Știri 
1230 Teleshopping 13:05 
Esentze (r) 1435 Lumea 

cărților 1535 Euromaxx (do
cumentar) 16:00 Unde e 
iubirea 17:00 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 1730 
Pasul Fortunei. Cu Urania 

19») Știri 19:20 Hobby Mix. 
Emisiune de divertisment. Cu 

Irene Pârvu 20:00 Trenul vieții. 
Talk-show. Cu Liana Stanciu 
22:00 High Life. Cu Monica 

Stan 23:00 Lombrazilor 8 (s, 
r) 24:00 Știri 0:15 Vedetele se 
întreabă (divertisment) (r)

5:00 Motociclete americane 
6:00 Confruntări și fiare vechi 
7») Gigantul aerului 8») Diș^ 
covery Atlas: Italia 10:(W 

Automobile americane 
recondiționate 11:00 Motoci
clete americane 12:00 Con
fruntări și fiare vechi 13:00 
Gigantul aerului 14») Discov
ery Atlas: Italia 16») Brainiac 

17») Curse 18») Automobile 

americane recondiționate 
19:00 Motociclete americane 
20») Vânătorii de mituri 21») 

Construit pentru campioni 
22:00 Ultimele 24 de ore: 
Hunter S. Thompson 23:00 
Criminaliștii
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SĂNĂTATE
PE SCURT_____ ______________• Dăunător. Unele antibiotice și antiinfla- matoare pot provoca malformații nou- născuților. în primul trimestru de sarcină, toate medicamentele trec prin placentă, dar periculoase sunt unele antibiotice, ca tetraci- clinele, streptomicinele și kanamicinele, unele antiinflamatoare (indometacinul de exemplu) și anticoagulantele orale. (I.J.)• Antifumat. Produsul Champix (varenicline) a fost aprobat de Comisia Europeană pentru renunțarea la fumat în rândul adulților. Champix acționează prin reducerea impulsului de a fuma și prin alinarea simptomelor date de lipsa nicotinei. (I.J.)
Puncte negre

Deva (I.J.) - Andrada Țoliu, Deva: „Văd puncte negre cu ambii ochi. Există vreo problemă?”Medic: „Punctele negre, percepute în câmpul vizual sunt opacități în gelul ochiului. Nu trebuie să vă îngrijoreze prezența lor, dacă numărul lor a crescut progresiv. Veți învăța să le ignorați. Dacă ați constatat o scădere a acuității vizuale vă recomand o examinare de urgență a fundului de ochi”.Tatiana Lebed: „Am o piatră de 3,5 mm în rinichiul stâng și am un exces de apă în organism. Este recomandabil tratamentul cu Nefrix?”Medic: „Calculul renal este neobstructiv, tratamentul corect este folosirea Urine- xului în cure de zece zile pe lună, timp de 3 luni”.
<____________ :_________________________________________ J

CBM V1MJTAR BNR - B.I14NN
1 euro 3,4295 lei

1 dolar american 2,5814 lei

1 qram aur 52,3071 lei

1 DST 3, 9125 lei

k y

http://europa.eu/youth
Deva (I.J.) - Dacă te gândești să mergi într-o altă țară 

europeană pentru a studia sau efectiv pentru a lucra, dacă 

ești în căutarea unor activități sau oportunități în Europa, 

dacă ai ceva de spus sau întrebat, pe probleme europene, 
acest portal poate fi locul potrivit de unde poți începe!

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

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

2 3 8
1 9 3 8 5

4 6 5 1
5 8 4 7 9

AVANSAȚI

9 5 4 6
4 3 5 8
6 4

5 3

8

2 1

1
1

3 7
8 2

1 7 5 9
6 2 7 4

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători Avansați

4 7 1 3 6 8 9 2 5
9 3 5 2 4 7 6 8 1
6 8 2 1 9 5 3 4 7
3 1 7 6 2 9 8 5 4
2 6 8 4 5 3 1 7 9
5 4 9 8 7 1 2 6 3
8 9 4 7 1 2 5 3 6
7 5 3 9 8 6 4 1 2
1 2 6 5 3 4 79 8

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

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

Informatica în medicina legală
■ Medicina Legală 
Hunedoara va aplica 
din ianuarie programe 
informatice.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcene@informniedia.ro

Deva - Informatizarea Compartimentului de Medicină Legală se află pe ultima sută de metri, iar județul Hunedoara va fi primul din țară care va folosi calculatorul în activitate.Deja se lucrează la crearea unei baze de date care va cuprinde tot ceea ce ține de un anumit caz. „Inițiativa informatizării îmi aparține și consider că va ajuta foarte mult în munca celor cinci
Dr. Mărculescu, un promotor al informaticii în medicina legalămedici legiști din județ. Vom avea astfel acces facil și imediat la orice caz de autopsie din arhivă, iar exhumarea mortului pentru reluarea cercetărilor în anumite cazuri

nu ar avea loc. Un alt program pe care îl vom folosi este cel de evidență a truselor standard de recoltare a probelor. în acest mod vom elimina orice suspiciune de

ascundere a unor probe în cazurile grave”, declară dr. Dan Mărculescu, șeful Compartimentului de Medicină Legală Hunedoara.
Programe informaticeîntre programele informatice care vor fi folosite din 2007 se numără cel de evidență a persoanelor, a certificatelor eliberate de medicii specialiști în medicină legală și crearea unei baze de date cu expertizele efectuate. „Sperăm ca până la finele anului viitor să avem o interconexiune între toate programele informatice, ceea ce ne-ar permite eliminarea oricăror erori în toate tipurile de evidențe”, concluzionează dr. Mărculescu.

Cu cârdul prin Europa
■ Călătorim în statele 
Uniunii Europene fără 
obligația asigurărilor 
de sănătate.

Ina Jurcone___________________
lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Aproximativ 520.000 de cetățeni din județul Hunedoara care au asigurări de sănătate pot călători în spațiul Uniunii Europene fără să mai fie obligați să aibă asigurare medicală. Ei vor intra imediat după 1 ianuarie 2007 în posesia cârdului de asigurat, care va avea o valabilitate de șase luni. El poate fi folosit în țările membre UE exclusiv pentru per- soanele care circulă în scopuri turistice, de cercetare

sau se află la muncă. „Modelul cârdului european se află în discuție la Casa Națională de Sănătate. Cârdul va fi emis doar asiguraților, în concluzie cca 30.000 de persoane din județ nu vor putea intra în posesia lui pentru că nu au asigurări de sănătate.Costurile de preluare a acestuia vor fi suportate de către asigurat, dar concret nu se cunoaște încă valoarea lui”, declară Ovidiu Bîndea, purtător de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.
ReciprocitateCetățenii altor state comunitare vor beneficia, în baza Cârdului European de Asigurat, de tratamente în aceleași condiții ca și asigurații ro-
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Peste 30.000 de hunedoreni nu au drept la card de sănătatemâni, dacă vor avea probleme de sănătate în timpul călătoriei în țara noastră. Cetățenii vor putea intra în posesia cârdului în termen de șapte zile lucrătoare de la solicitarea lui. în cazul în care nu sunt găsiți la domiciliu, vor putea ridica ulteri

or documentul de la sediul CJAS Hunedoara. Titlul IX- Cardul European și cârdul național de asigurări sociale de sănătate a intrat în vigoare după 90 de zile de la promulgarea, lai sfârșitul lui aprilie, a pachetului de legi privind reforma în sănătate.
Prețuri variate la grăsuni
■ Primii precupeți au 
început comercializarea 
porcilor în viu în târ
gurile din județ.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.rc

Deva - Gospodarii care vor să aibă carne proaspătă de porc pe masa de Crăciun au început deja achiziționarea de porci din piețele și târgurile hunedorene. Cei mai mulți aleg să meargă direct la țărani în ogradă, fără să se teamă de trichineloză sau pestă porcină și nu mai miră pe nimeni imaginea porcului tăiat și vândut pe marginea drumului. Unii întreabă de

sănătatea animalului și mai ales fac teste în laboratoarele specializate. Prețurile la porci variază peste așteptări în acest an, un kilogram de porc în viu poate fi între 25 de lei, dacă se cumpără de la țăran din curte, și 45, dacă se cumpără din magazine. „Am vândut zilele trecute un porc care avea 98 de kilograme. A fost crescut la noi în ogradă și l-am dat cu șase milioane. Dar oameni de la noi din sat au vândut porci mai mari cu mult mai mult”, spune baci Culiță de la Lunca.
Restricții la vânzareîncepând de anul viitor, porcii crescuți în gospodării nu vor putea fi vânduți decât

în anumite condiții. Astfel, Autoritatea Națională Sani- tar-Veterinară a clasificat crescătorii de porci în trei categorii, în funcție de numărul de animale deținute și de opțiunea de a comercializa sau nu animalele. Practic, crescătorii care dețin între unul și trei animale vor putea folosi carnea doar pentru autoconsum, în timp ce agricultorii care cresc între trei și 20 de porcine pot opta să fie încadrați la categoria microferme și să comercializeze animalele în județul în care Se află. Fermele cu peste 20 de animale vor fi clasificate ca fiind exploatații profesionale și vor putea comercializa animalele și carnea în
Gospodarii ce au maxim trei 
porci nu îi vor mai putea vindeîntreaga țară. Actul normativ ar putea fi publicat, astăzi, în Monitorul Oficial, iar prevederile vor intra în vigoare la șase luni după publicare.

Tsatfs
Petroșani. Sâmbătă, 9 decembrie, ora 

18.00, la Teatrul Dramatic „I.D.Sâr- 

bu" va avea loc premiera specta
colului cu piesa „Astăzi jucăm Cehov”, 
regia și scenografia fiind semnate de 

Boris Melinti.

Cinema

Turism

Deva. Cinema „Patria”. Rulează filmul 
.Miami Vice". Program zilnic de la 

orele 15.00, 17.00 și 19.00. Preț 

bilet: 3,5 RON (primul spectacol) și 
5 RON. Producție SUA 2006 în regia 
lui Michael Mann. în rolurile princi

pale: Colin Farrell, Jamie Foxx. Gen: 

acțiune, crimă, dramă. Acțiunea fil

mului începe când polițiștii Sonny 

Crockett și Ricardo Tubbs află de 

uciderea a doi agenți federali în urma 

unei scurgeri de informații. Atrași,în 

investigație, cei doi polițiști au de-a 

face curând cu criminalii din așa numi

ta frăție Aryan și cu o rețea bine pusă 
la punct de traficant! bine păziți. în 

timpul „vânătorii”, cei doi parteneri 
o întâlnesc pe Isabella, o chinezoai-

v v v v v - w • ■ v w w MP W V V MS | v w 
că foarte frumoasă, care spală bani 
și îi investește. între aceasta și 

Crockett apare o relație puternică, 
Crockett încercând să o țină departe 
de forțele răului. în același timp, 

Tubbs se infiltrează în rândurile orga
nizației criminale în timp ce încearcă 

să o protejeze cât mai mult pe pri
etena sa Trudy. în timpul misiunilor 

pe care le au, cei doi polițiști se vor 

afla de nenumărate ori de-o parte și 
de alta a legii.

Brad-Crlșcior. Pentru toți cei cărora le 
plac locomotivele cu abur, în acest an 

pot circula cu ele sâmbătă și 

duminică. Plecări: Crișcior: Poarta 2 

de la SC Atelierele Centrale SA de la 

orele 13.00 și 15.00 și din Brad: 

PECO SC Atelierele Centrale SA de 

la orele 14.00 și 16.00. Sosiri: Brad: 

PECO SC Atelierele Centrale SA la 

orele 13.45 și 15.45 și la Crișcior: 

Poarta 2 de la SC Atelierele Centrale
SA la orele 14.45 și 16.45. Lipsa de 

călători poate să cauzeze anularea 

unor parcursuri. Informații supli
mentare la tel. 0254/ 616 211; 

www.cfi.ro. (foto)

Straja. Situată în județul Hunedoara, 
la o altitudine de 1445 m, stațiunea 

Straja îndeplinește toate condițiile 

pentru o vacanță perfectă. Acces auto 

pe DN 66 până în Petroșani și de aici

la Lupeni.

http://europa.eu/youth
mailto:ina.jurcene@informniedia.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.rc
http://www.cfi.ro
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Hunedoara - 
reședință 

europeana (3)
Azi: Micro 6

• Reduceri. Din cauza unor probleme financiare, autoritățile care se ocupă deproblema curățeniei au fost nevoite să facă reduceri consistente ale suprafețelor ce trebuiesc curățate în Micro 6. Totuși, pe fiecare stradă se face curățenie o dată pe săptămână. (C.B.)

Trotuarele sparte din cartier

Gunoaiele din spatele blocurilor

Siguranță publică
Hunedoara (C.B.) - Furtul de fier vechi este infracțiunea cea mai des întâlnită în cartierul Micro 6. „Cartierul numără 8000 de locuitori care au în general probleme economice și sociale. Din această cauză și în special pentru că cetățenii nu au un loc de muncă, aici predomină sustragerile de fier vechi. Sunt foarte dese infracțiunile de lovire și scandalurile din localurile publice generate de consumul excesiv de alcool. De asemenea, se înregistrează în cartier un număr îngrijorător de mare al copiilor care abandonează școala pentru că aceștia nu văd o finalitate în învățământ. Zona cartierului Micro 6 este mereu monitorizată de mai multe patrule de poliție care cutreieră cartierul atât ziua cât și noaptea”, a declarat subinspectorul Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție.

Bloc fără apă
Hunedoara (C.B.) - Pentru unii cetățeni problemele de infrastructură ale cartierului Micro 6 au ajuns în plan secund. Prioritar pentru ei este să li se dea drumul apei la robinet. „Nu avem apă de aproape o săptămână. Ni s-a promis că problema din blocul E va fi rezolvată cât de curând, dar văd că nu se grăbește nimeni. Rugăm lucrătorii de la rețea să fie puțin mai activi. Suntem 40 de familii în situația de a nu avea apă la robinete. Suntem nevoiți să aducem apă cu bidoanele de la vecini”, spune Nicolae Chirițoiu.

Cornelia Smoală Delia S. Emerik Mezei llie Drăgan Nicolae Chirițoiu

ultimul locCurățenia - pe
■ Micro 6 e unul din 
cartierele pe care cetă
țenii îl cataloghează ca 
cel mai murdar.

CĂLIN BlCĂZAN

Hunedoara - Micro 6 din Hunedoara este cartierul unde cuvântul „curățenie” a ajuns pe cale de dispariție. în opinia cetățenilor gunoaiele aruncate neglijent aproape peste tot transformă imaginea întregului cartier într-una a unui tomberon uriaș. „Despre curățenie nici nu ar mai tre bui să discutăm pentru că nu se face nimic la acest capitol”, susține Cornelia Smoală, o locatară din cartier. „Sunt gunoaie atât de multe că nu poți trece strada de ele. Pe strada Batizului locuiesc mulți rromi care nu se gândesc să păstreze curățenia. Eu cred că ar fi mult mai bine ca primarul să treacă pe la noi prin cartier și să se
Răspunsul autorităților
■ Autoritățile cred că 
Micro 6 e cel mai dificil 
loc în ceea ce privește 
păstrarea curățeniei.

CĂLIN BlCĂZAN

Hunedoara - Autoritățile explică de ce există zone în cartier unde anumite gunoaie nu sunt ridicate. „Societatea de Salubritate ridică gunoiul în fiecare zi. O cauză pentru care anumitor locatari nu li se ridică gunoiul este că aceștia nu și-au plătit facturile. Cetățenii fac tot felul de plângeri către noi și din acestea 

lămurească singur cât e de curat aici”, e de părere Nicolae Chirițoiu, un alt locatar. Unii cetățeni consideră că principalii vinovați pentru murdăria în care locuiesc sunt ei înșiși. „în primul rând oamenii ar trebui să țină curat, însă se pare că pe aici cetățenii nu sunt suficient de educați în această privință. Deși se mătură aproape în fiecare dimineață, nu se vede nici o îmbunătățire și pot spune că Micro 6 e un cartier murdar”, spune Delia S. Alți cetățeni îi găsesc vinovați pentru mizeria unde locuiesc pe cei care se ocupă de colectarea și transportul gunoiului din tomberoane. Ei afirmă că deși li s-a spus să lase gunoiul într-un anumit loc pentru că va fi ridicat, acest lucru nu s-a întâmplat. „Stă gunoiul lângă tomberoane de astă-vară și tot nu s- a ridicat. Am cosit lângă bloc și mi-au spus să duc resturile vegetale lângă stradă pentru 
am ajuns la concluzia că sunt mulți care nu știu pentru ce dau banii. Gunoiul menajer nu este totuna cu gunoiul vegetal pentru care se percepe un alt tarif. Dacă au nemulțumiri, eu le recomand să facă o sesizare către Salubritate și dacăputem, noi o să-i ajutăm să-și rezolve problemele. Chiar azi (n.r. ieri) o să trec prin* zonă să văd care este situația”, a spus Vasile Tripșa, responsabil cu serviciul de salubritate din zona cartierului Micro 6. în ceea ce privește curățenia, autoritățile afirmă că zona este permanent curățată dar locatarii nu o păs

că vor fi luate de acolo. Le-am lăsat și lângă tomberoane și tot nu s-au atins de el”, susține Nicolae Chirițoiu. întrucât zona în care locuiesc e foarte murdară, unii locatari din partea de nord a cartierului Micro 6 se simt marginalizați. „Curățenie ar trebui să se facă prima dată. Cel puțin în partea de nord a cartierului e un adevărat focar de infecție. Nu-mi convine că suntem marginalizați doar pentru că locuim Ia capătul cartierului, vrem să fie măturat și la noi. Din păcate aici sunt unii oameni care preferă să arunce gunoiul în spatele blocului decât în benă”, afirmă Emerik Mezei.
Câinii - prin gunoaiePe lângă faptul că locuiesc într-un cartier murdar, locatarii se văd nevoiți să se ferească de câinii vagabonzi care se adună în haite pe lângă tomberoane în căutarea unei eventuale hrane. Cetă
trează. „Micro 6 e o zonă dificilă care trebuie curățată des pentru că acolo curățenia nu se păstrează aproape deloc. Oamenii mei mi-au spus că la două ore după ce au curățat anumite zone din cartier s-a făcut mizerie la loc. Cetățenii nu păstrează curățenia, iar acest lucru ne îngreunează și nouă munca. Vreau să mai precizez că responsabilitatea gunoaielor dintre blocuri re vine asociațiilor de locatari”, a menționat Carmen Hărău, director general al firmei Pro Serv. Referitor la faptul că locatarii se simt ignorați de primărie, autoritățile afirmă 

țenii afirmă că au ajuns să se teamă să mai meargă să-și depoziteze gunoiul menajer. „Când mergi cu gunoiul, sar pe tine 7-8 câini. Nu mai poți umbla noaptea de ei de teamă că te-ar putea mușca. îmi e frică să-mi trimit copilul singur să cumpere ceva de la magazin pentru că până ajunge acolo trece pe lângă o mulțime de câini”, spune llie Drăgan. Nici trotuarele nu scapă de analiza locatarilor care sunt total nemulțumiți de calitatea acestora. „Trotuarele sunt atât de rele încât nu găsesc cuvinte să le descriu. Eu am fost la primărie să întreb dacă se face ceva în această privință și mi s-a răspuns că nu sunt bani”, afirmă Cornelia Smoală. Unul dintre cetățeni a ținut să transmită primarului o rugăminte. „Rog primarul să vină să ne viziteze și pe noi pentru că sunt multe probleme de rezolvat aici, în cartier”, a spus N. Chirițoiu.

Mircea Diaconucă aceștia sunt nerecunoscători. „Cetățenii au uitat de reabilitarea blocului LI, de asfaltarea străzii Ștrandului sau de construirea blocului tip „chibrituri” din zona Stufid- Bodaga”, afirmă Mircea Diaconu, purtător de cuvânt în cadrul primăriei.

Nota redacției pentru Micro 6 este: 4 *

Un singur tobogan constituie un loc special de joacă pentru copii Locatarii sunt nevoiți să aducă apă cu bidoanele

Cetățenii îți parchează mașinile în locuri tot mai ciudate Gunoaiele vegetale stau neridicate lângă containere (Foto: T. Mânu)



• Fără jandarmi pe stadioane. Directorul departamentului de licențiere din FRF, Viorel| Duru, a declarat că, din sezonul 2007-2008, jandarmii nu vor mai putea asigura ordinea la meciurile din cupele europene. „Nu mai au ce să caute uniforme pe stadion, pentru că acest lucru poate să incite", a spus Duru.• (C.M.).
• Cazuri amânate. Analizarea cazurilor jucătorilor echipei Rapid, Vasile Maftei și Cristian Săpunaru, de către Comisia de Apel a fost amânată pentru azi, după ce cei doi fotbaliști au întârziat, ieri, la judecată. „Am întârziat un sfert de oră, pentru că este ceață... și membrii comisiei au plecat. Venim mâine dimineață", a spus V. Maftei. (C.M.)
Grupa B__________________________________________
Rezultatele de luni, 4 decembrie: ora 16:30, Șahtior

Donețk - FC CIP Deva 3-4 (1-2): ora 19:00, Dinamo

CIP, surpriza turului de elită
■ Devenii au ocupat 
locul doi în grupă și 
sunt între primele opt 
echipe ale Europei.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Campioana României, FC CIP Deva, a reușit cea mai valoroasă performanță a unei echipe românești în UEFA Futsal CUP, clasându-se pe locul secund în grupa B a turului de elită și implicit între primele opt echipe europene. în ultimul meci, disputat joi la Moscova, echipa antrenată de Karoly Gașpary a obținut o remiză, scor 3-3, cu Sporting Lisabona, campioana Portugaliei, după ce a condus cu 3-2 până cu 10 secunde înainte de final. “Am lăsat o impresie foarte bună. Toți cei prezenți aici la Moscova, de la adversari până la reprezentanții UEFA ne-au felicitat și au spus că suntem surpriza plăcută a grupei și a competiției”, declara telefonic din
Moscova - Sporting Lisabona 5-0 (Au marcat: Cirilo 2, 

Tatu, Kelson, Joan). - JV*
Rezultatele de marți, 5 decembrie: ora 16:30, Șahtior 

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

Moscova - FC CIP Deva 9-0.___________________________________

Rezultatele de joi, 7 decembrie: ora 16:30 FC CIP Deva - 
Sporting Lisabona 3-3; ora 19:00 Șahtior Donețk - Dinamo 

Moscovă 4-4 (0-4).

Simota îl "copiază" pe Becali

Clasamentul
1. Dinamo Moscova 3 2 10 18-4 7

2. FC CIP Deva 3 111 7-15 4

3. Șahtior Donețk 3 111 12-10 4

4. Sporting Lisabona 3 0 12 5-13 1
în caz de egalitate de puncte primul criteriu care contează 

pentru departajare este rezultatul din meciul direct.

Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a 19-a.

UTA Arad - FC Vaslui: Victor Berbecaru (Rm. Vâlcea), Mar

cel Savaniu (Sibiu), Traian Marchiș (Baia Mare). Observa

tori: Adrian lonescu și loan Mureșan (ambii București). 

Ceahlăul Piatra-Neamț - Poli lași: Ionică Serea (Focșani), 

Nicolae Marodin, Florin Stănescu (ambii București). Obser-

■ Oficialii Jiului au 
decis să sfințească ves
tiarele și terenul înain
tea meciului cu Rapid.

Petroșani (C.M.) - Preluând exemplul finanțatorului Stelei, Gigi Becali, oficialii Jiului l-au chemat pe preotul Gabriel Bulf azi, la stadion, să sfințească vestiarele, porțile și terenul, având în vedere că meciul cu Rapid este pentru Jiul primul de pe teren propriu din acest retur. Mai mult decât atât, preotul a precizat că și-a propus ca înainte de meciul dintre Jiul și Rapid să-i ducă pe fotbaliștii pregătiți de Marin Tudorache la o mănăstire.
vatori: Cornel Cacoveanu (Tg.Mureș), George lonescu 

(București).

FC Național - Gloria Bistrița: Marius Avram (București), 

Aurel Oniță (Constanța), Cătălin Savu (Galați). Observa

tori: losif Urs și Nicolae Pantea (ambii București).

Oțelul Galați - Farul Constanța: Orlando Trandu 

(Timișoara), Adrian Vidan, Corneliu Fecioru (București). 

Obs: Valentin Alexandru (Ploiești), Constantin Ștefan 

(București).

Jiul Petroșani - Rapid: Sorin Corpodean (Alba lulia), Octa

vian Șovre (Oradea), Horea Bochiș (Dej). Observatori: Sorin 

Satmari, Valeriu loniță (ambii București).

Politehnica Timișoara - FC Argeș: Alexandru Tudor, Ispas 

Cojocaru (ambii București), Costin Florescu (Huedin). 

Observatori: Octavian Goga (Brașov), Octavian Ștreng 

(Oradea).

Unirea Urzlceni - CFR Cluj: Alexandru Deaconu (București), 

Zoltan Szekely (Baia Mare), Daniel Burloiu (Galați). Obser

vatori: Florin Gâtejanu, Gheorghe Moise (București). • 

Pandurii Tg.Jiu - Dinamo: Cristian Balaj (Baia Mare), Ionel 

Popa (Pașcani), Gheorghe Negoiță (Brăila). Observatori: 

Gheorghe Nedelescu (Craiova), Dan Dragoș Crăciun (Cluj). 

U. Craiova - Steaua: Augustus Constantin (Rm.Vâlcea), 

Cristian Nica (Ploiești), loan Onicaș (Zalău). Observatori: 

Dumitru Mihalache (București), Marcel Lică (Constanța).

Probleme la Rapid
București (C.M.) - Atmosfera în tabăra Rapidului înaintea meciului de sâmbătă cu Jiul nu este dintre cele mai bune. Antrenorul Răzvan Lucescu a declarat că „cineva” are interesul să distrugă echipa giuleșteană, precizând că Rapid a avut o perioadă foarte bună în ultimele luni. “Cred că cineva are interesul să distrugă o echipă care era unită, care avea o atmosferă frumoasă și care acum trece printr-o stare de nervozitate”, a menționat Lucescu, fără să nominalizeze despre cine este vorba. Tehnicianul a făcut referire și la amenințările făcute de principalul acționar George Copos, conform cărora în această pauză com- petițională se va produce o remaniere a lotului.
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^^2.... oferit de magazinul INTO sau m _ pentru ca masa de
Sărbători sa ti fie asigurată sau -S J.J'.’ care să-ți îndulcească Sărbătorile sau aia .iZ).-, ca să primești multi colindători. 
Fă ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după 
chitanță până în 21 decembrie. Cu CL Crăciunul va exista in fiecare casă!

REGULAMENT: La areU concurs nu pot pait'cipa anriajalr SC. Inform Media S.R.L. s« 
i'.ici t'idi'h- ,icr>sinra de (jradeli? i si II Relații -.uplimentare la tel. 211275, int 8806.

ON JURNAL

73
91

)

FC CIP a fost o surpriză plăcută în turneul disputat la Moscova (Foto: cucapitala Rusiei, George Mara, președintele executiv al FC CIP Deva.
Joc echilibratMeciul cu Sporting Lisabona care reprezintă un futsal cu mare experiență dintr- o țară ce se află pe locul patru pe plan mondial la echipe
“Gel mai mult m-a deranjat faptul că unii dintre ei s-au accidentat așa, peste noapte. Eu cred că fug de responsabilități și de aceea nici Dumnezeu nu-i ajută. Atât timp cât vor urmări doar partea financiară nu vor avea rezultate, dar dacă își vor schimba mentalitatea vor veni și rezultatele”, a adăugat duhovnicul la care jucătorii merg frecvent să se spovedească.Duhovnicul echipei Jiul, preotul Gabriel Bulf, a declarat că a petrecut, în ultimele săptămâni, mult timp cu fotbaliștii antrenați de Marin Tudorache. ”în ultimele săptămâni am petrecut foarte mult timp cu fotbaliștii 

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:

naționale a fost foarte echilibrat. “Sporting a deschis scorul, dar noi nu ne-am intimidat și am egalat prin Șotârcă. Lusitanii au preluat din nou conducerea, după care noi am marcat de două ori consecutiv prin Măgureanu și Al-Ioăni și am trecut în avantaj. Scorul s-a păstrat până

de la Jiul. Au venit foarte des la biserică și acest lucru s-a văzut. în primul rând și-au recăpătat încrederea în șjug, iar victoria obținută în îăța lui FC Argeș a fost mâna Divinității. Doar Divinitatea îi va ajuta să se impună și în fața echipei Rapid”, a spus Gabriel Bulf. 

înainte cu 10 secunde de final, când Sporting a reușit să egaleze jucând în sistem 5-0 fără portar. Poate alta ar fi fost însă soarta partidei dacă de la noi nu lipsea Matei care a fost suspendat și Gherman căruia la pauză i .s-a făcut rău”, comenta George Mara, președintele FC CIP.

Jiul Petroșani va juca cu Rapid sâmbătă, la ora 13.00, iar meciul se anunță cu scântei după ce,la precedenta întâlnire de la Petroșani partida s-a încheiat înaintea celor 90 de minute regulamentare, pentru că patru jucători de la Rapid au fost eliminați.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Contraatac. Antrenorul echipei Farul Constanța, Basarab Panduru, a declarat că nu e normal ca „așa-zișii prieteni" ai clubului să-l atace, din moment ce nu au făcut nimic atunci când era nevoie de ei la greu. Acuzele tehnicianului fac referire la o serie de antrenori secunzi care activează în cadrul clubului, printre care și Lucian Marinof.

Steaua a tinut
■ Reacții pozitive la 
adresa campioanei 
României, după egalul 
obținut în Franța.Paris (MF) ■ „Sidney Govou și Lyon prinși în cleștele românesc pe Gerland”, a notat sports.fr, care a menționat că Olympique Lyon nu a făcut să vibreze publicul de pe stadionul Gerland în ultimul său meci din 2006 din cupele europene. „Cei de la Lyon au fost ținuți în frâu de o curajoasă echipă Steaua. Miercuri, în închiderea fazei grupelor Ligii Campionilor, cei de la Olympique Lyon, cu primul loc asigurat în grupă încă dinaintea începerii meciului, nu au reușit mai mult de un egal în fața Stelei. în ciuda unui ultim meci fără savoare, OL poate să privească optimile de finală ale competiției cu încredere”, scrie sports.fr.„Plictisitor șl fără strălucire”, a titrat cotidianul Le Dauphine Libere, din Lyon. „într-o Întâlnire lipsită de pasiune, OL, fără a da dovadă de prea multă imaginație, a obținut un egal în fața Stelei. Jucătorii Stelei au avut meritul de a deschide scorul Încă din minutul 2, spre surpriza generală... Românii chiar au ratat obținerea unei victorii la Începutul reprizei secunde. Marin (minutul 52), Nicoliță

'53 și Dică '55 au fost foarte aproape de a înscrie”, precizează Le Dauphine Libere.„Un egal și un bilanț frumos”, notează site-ul oficial al clubului din Lyon. „14 puncte din 18 posibile. Cu patru victorii șl două rezultate de egalitate în șase meciuri, OL afișează cu mândrie cel mai bun bilanț, al doilea atac prolific și cea mai impenetrabilă defensivă dintre cele 32 de echipe participante In Liga Campionilor. Poate să regrete justificat faptul că nu a fost în măsură să Învingă o echipă Steaua București bine organizată. Campionii Franței și-au complicat misiunea primind gol încă din minutul 2”, scrie site-ul olweb.fr.„Lyon, mediocră, obține un egal In fața Stelei”, a titrat jurnalul La Tribune, în timp ce football.fr a scris: „Lyon face minimumul”.„Lyon termină cu un gust dulce”, a notat uefa.com. „Olympique Lyon, asigurată de primul loc In grupa E, nu a câștigat pariul de a acumula 16 puncte la finalul fazei grupelor pentru al doilea an consecutiv. Campionii Franței, în până de inspirație sau de motivație, au obținut un rezultat de egalitate logic In fața Stelei București, echipă sigură că va juca In Cupa UEFA”, scrie sursa citată.„Lyon nu forțează”, a titrat cotidianul Le Figaro. „Lyon
Nicolae Dlcă a câștigat duelurile cu fundașii adverși, înscriirv

încă din startul meciului (Foto: FAN,

Vrea soare. Antrenorul echipei Poli Iași, Ionuț Popa, a declarat, intr-o conferință de presă, că iși dorește o victorie in partida de vineri, de la Piatra Neamț. „în ciuda absențelor, despre care nu mei vreau să vorbesc, sper să câștigăm la Piatra Neamț. După atâta negură, poate răsare și la noi soarele! Meciul cu Ceahlăul depinde de factori: determinarea jucătorilor și arbitrajul. Sper că jucătorii mei vor pune frână agoniei prin care trec în ultimele etape”. (Foto: fan)

„lyon termina cu un gust dulce”, ■ 
notat uefa.com, „Olympique Lyon, 
asigurata de primul loc în grupa E, 
nu a câștigat pariul de a acumula 16 
puncte la finalul fazei grupelor pen
tru al doilea an consecutiv. Campl-
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onll Franței, în p«nâ de inspirație 
sau de motivație, au obținut un 
rezultat de egalitate logic în fața 
Stelei București, echlpâ sigură că va 
Juca în Cupa UEFA", scrie sursa 
citată.

Încheie această primă fază a Ligii Campionilor cu un rezultat de egalitate, scor 1-1, fără pasiune și interes în fața Stelei. însă cel puțin cei de la Lyon rămân neînvinși în această competiție”, menționează Le Figaro.„Lyon agățată”, a notat site-ul football365.fr. „în ciuda dorinței de a obține a ze

cea victorie consecutivă pe Gerland, OL a terminat această primă fază cu un meci nul. în prima repriză, Lyon a dominat ușor, dar cele două echipe, fără presiune, au avut puține ocazii. în repriza se4 cundă, Steaua a pus multe probleme echipei OL, dar a avut dificultăți la finalizarea fazelor ofensive”.
Becali crede în câștigarea Cupei UEFA

La cursurile PRO
București (MF) - Atacantul echipei Rapid, Viorel Moldovan, și portarul echipei Unirea Ur- ziceni, Bogdan Stelea, s-au înscris la cursurile pentru obținerea licenței PRO, organizate de Școala Federală de Antrenori.La cursurile din acest an s-au înscris 28 de antrenori, printre aceștia aflându-se și Ștefan Stoica, Eugen Neagoe, Ion Vlădoiu, Miodrag Belode- dici, Marin Barbu, Alin Artimon, Constantin Gâlcă și Basarab Panduru.Primul modul al cursului PRO va începe luni, la Sala Peluza de la Casa Fotbalului, șl va dura cinci zile.

Jiul și 
preotul 
Petroșani (MF) - 
Duhovnicul echipei 
Jiul, preotul 
Gabriel Bulf, a 
declarat că a 
petrecut, în ulti
mele săptămâni, 
mult timp cu fot
baliștii echipei 
antrenate de 
Marin Tudorache 
și a ajuns la con
cluzia că unii ju
cători fug de res
ponsabilități și de 
aceea nici Dum
nezeu nu îi ajută. 
„Au venit foarte 
des la biserică și 
acest lucru s-a 
văzut. în primul 
rând și-au recă
pătat încrederea în 
sine, iar victoria 
obținută în fața lui 
FC Argeș a fost 
mâna Divinității. 
Doar Divinitatea îi 
va ajuta să se 
impună și în fața 
echipei Rapid".

București (MF) - Finanțatorul Gigi Becali a declarat, ieri, la sosirea la București de la Lyon, unde Steaua a terminat la egalitate, scor 1-1, partida cu Olympique, din grupa E a Ligii Campionilor, că formația antrenată de Cos- min Olăroiu are mari șanse să câștige Cupa UEFA.„Nu mi-e frică de nici o echipă. Următoarele vise sunt să câștig Cupa UEFA și să aud iar muzica de Liga Campionilor, iar Borcea să o asculte tot la Steaua”, a spus Becali.Gigi Becali a revenit la afirmația făcută de el miercuri, când a declarat că formațiile care vor învinge pe Dinamo vor câștiga mult de tot: „Am zis eu cuvântul bani? Doamne

ferește! Am zis că vor câștiga foarte mult, adică respectul meu, respectul lui Becali. Ce, nu mai avem voie să vorbim nimic că se supără Mircea Sandu? Pe Borcea îl fac în toate felurile și nu se mai supără”.Gigi Becali a precizat că 
Steaua va fi așa cum își dorește el atunci când „se va bate cu Real Madrid de la egal la egal”. „Steaua va fi mare echipă când va câștiga la București cu orice echipă din lume. Atâta timp cât vii și mă bați la mine acasă nu pot să fiu mare echipă. Trebuie să spulberi tot: Real, Barcelona, Lyon, iar în trei- patru ani veți vedea, așa va fi Steaua. Va face Borcea niște spume... va sparge televizoa-

Gigi Becali (Foto: fan)re, va rupe pereții, tapetul...”, a adăugat finanțatorul FC Steaua.

10.000 de dolari
București (MF) - Finanțatorul Gigi Becali le-a oferit componenților formației Steaua prime de 10.000 pentru rezultatul de egalitate, scor 1-1, înregistrat miercuri seară, în meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima etapă a grupei E a Ligii Campionilor.„Nu am vrut să le dau atât, dar eram bucuros, m-au prins la glume și am zis: «Bine, 10.000». Pentru un egal e mult”, a afirmat Becali, la sosirea la București, unde a venit cu un alt avion decât cel cu care s-a deplasat echipa.

Thereau: O remiza la Lyon este o performanța

Merg mai departeNyon (MF) ■ Rezultate din CL, de miercuri seară: D. Kiev - Real 2-2, Lyon - Steaua 1-1, FC Copenhaga - Celtic 3-1, Man. UTD - Benfica 3-1, Hamburg - CSKA Moscova 3-2, Porto - Arsenal 0-0, Milan - Lille 0-2, Anderlecht - AEK Atena 2-2- în faza următoare a CL s-au calificat: O. Lyon, Real Madrid, Manchester United, Celtic, FC Porto, Arsenal, AC Milan și Lille. Merg în Cupa UEFA, Steaua, Benfica, CSKA Moscova și AEK Atena.
Atacantul francez al FC Steaua, Cyril Thereau (Foto: fan)

■ Atacantul Stelei crede 
că poate ajunge să 
evolueze chiar la adver
sara de miercuri.

București (MF) - Atacantul francez al FC Steaua, Cyril Thereau, a declarat că rezultatul de egalitate obținut de echipa sa la Lyon, scor 1-1, în ultima etapă a grupei E a Ligii Campionilor, reprezintă o performanță frumoasă, informează site-ul „sport24.com”.„Am făcut un meci bun, am știut să punem probleme echipei din Lyon, mai ales în prima parte. Se știe că nu e ușor să joci pe Gerland, însă deschiderea scorului a venit în mod logic. Un meci nul la Lyon reprezintă o perfor

manță frumoasă, este normal să fim satisfăcuți de acest rezultat. Acest meci mi-a prilejuit întoarcerea în Franța, am putut fi văzut de grupările franceze, deoarece am ca obiectiv să revin în Franța ca jucător. Sunt conștient că trebuie să continui să-mi exploatez călită ț^ și să progresez”, a spus atacantul echipei Steaua.întrebat dacă Lyon ar fi o, variantă bună pentru, el, Thereau a răspuns râzând: „Da, de ce nu la Lyon? Aceasta este cea mai bună echipă, din Franța și una dintre cele mai bune din Europa, la care visează oricine. Dar mai întâi știu că trebuie să muncesc mult pentru a ajunge într-o asemenea formație”.

sports.fr
sports.fr
olweb.fr
football.fr
uefa.com
uefa.com
football365.fr
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Vă invită să participași ia seminarul eu tama

Seminarul va avea loc in data de 14 decembrie 2006, 
la Hotel Alexandra din Geoagiu-Băi ți este organizat cu sprijinul 

partenerilor oficiali AROAF ș|r, A-' 
Organizatori:

Centrul de Afaceri Master Media Best Solutions

i'il
Pentru detalii ți înscrieri: 0720-561010, 0722-398356. ' ’"

I__________>«, «F ______Ll- II''I—

Vând ap. 2 camere (03)

• dtcomindM, IhM Decebal, et. intermediar, 
balcon închis, parchet, ST 55 mp, etaj 2, 
cărămidă, bucătărie mare, contorizări 
complete, preț 136.000 RON, negociabil. Tel. 
0726/710903. (Al)
• căciăt, contorizări, balcon închis, et. 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron. Tel. 0726/316796; 
0745/639022. (Al)
• decomandata, contorizări, balcon închis, 
îmbunătățiri, zona Minerului, 85.000 RON. 
0726/316796; 0745/639022. (Al)
• bd. IMcmcu, et 2, dea, centrală termică, 
amenajat preț 1204)00 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Wnondta, et 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet preț 26.000 euro, tel. 221712 sau

' 0724/305661. (A2)
V

• In Gojdu, et. intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• pt bd. Decebal, et. intermediar, amenajări, 
centrală termică, preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• IhM Mu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• urgent dee, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dea, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
o circuit gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semldeo, gresie, faianță, parchet canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semideo, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona Bălcescu - 1. Corvin, decomandate, 
centrală termică, modifcări, parchet gresie, 
faianță, ușă de lemn capitonată, bine întreținut, 
preț 127.000 ron negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• etaj intermediar, zona Kogălniceanu - Gojdu, 
centrală termică, termopan, ușă de metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, balcon, închis, vedere 
pe 2 părți, preț 36.000 euro negociabil, 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 Hermedlar, 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 
negociabil, 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)
• et3, 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 (AS)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dea, zona Parc (Avram lancu), parter, 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)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

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!

a câte '1 (J J I v 1.1. între 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare

REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angajații S C. Inform Media S R L. 
și nici rudele acestora de gradele I și II. Relații 
suplimentare la tel. 211275, int. 8806.
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cu ■silul In Dava, rtr. M. Viteazul, ac. 12 
ANGAJEAZĂ 

inginer Tj-jclalltataa Instalații In construcții 
peiiâiu ■embauim m proiâstara

Avantaj constituie autorizația da inspector de șantier.
Informații la telefon 0254/213781 sau la sediul societății. t?16S2)

• zona do|du, 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 In 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, 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, convectorl, Instant apă caldă, 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoare, semldec., neamenajat C.T., et. 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel, 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semldec., et 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorlzărl, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamflrescu, dec., et 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupablI Imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe MărăștL dec., et 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona UlaaduL dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s=50 mp, ocupabll 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)

o zona Mâță 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578, (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel, 0746/779288 (A8)
• semldec, 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)

o Brad, gresie,faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
O7A8/1584*. rA10)

• urgent Dwa, plata Imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)
e foarte urgent, apartament 2 camere în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata Imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pănă la 130.000 ron, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)

ÎMPREUNA in afaceri
f"'(66748)’!

NUMĂRUL 1 MONDIAL|
PROMOȚIE -

15 SEPT.-30 NOV.
Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:

i. Deva, bd, Decebal. bl. I parter tel: 2303101
2 Deva, bd. I. Mani», bl. J parter tel: 2302101
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tei: 712591
4. Orăștie, Str. Eroilor, bl. CI part, tel: 244603 

Brad, str. Avram lancu, bl,43 part, tel: 612822
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SERVICII DE CURĂȚENIE

• urgent, semldecomandate, balcon închis, 
parchet, etaj 2, contorlzărl, 2 focuri, zona 
Astoria, preț 950 milioane, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• Qo|du, etaj 1, contorlzărl complete, parchet, 
balcon, fără îmbunătățiri, preț 136.000 ron. Tei. 
0726/710903.(Al)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semldec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
e decomandate, 70 mp, contorlzărl totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4) 
e cu garai șl boxă mare, zona împăratul Tralan, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termppan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită accept credit Ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel, 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302260,0788/165703. (A4)

• doc, et 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str, Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228.(A5)
• ol 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 DecebiL et. 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet In camere, merită văzut, preț 45,000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parcnet, preț 
135.000 RON. neg. tel. 235208: 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăiatul Tralan. Deva, etal Intermediar, 
decomandate, 2 băl. 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Mul Docobal, et 1, dec., s=75 mp, contorlzărl, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Docobal, dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Straiului, semldec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88000 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, contorlzărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• semldec, camere cu parchet, contorlzărl, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10) .
• Brad, 2 terase închise, zona B. preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 0788/158.483. 
(A10)

• Deva, bl. LI, (deasupra caid cărțH); 
închiriez vflă pentru sejururi, Crtdun,Reve- 
Ion, la lăuUMB, condițl occidental*. TeL 
0721/110908(1/812)

e urgent Dwa, zona I. Manlu, dec., 2 balcoane, 
2 băl, 120 mp, centrală termică aer condiționat 
preț 80.000 euro. Tel. 215212. (Al)
e idee, CT, parchet, balcon, zona Miorița, preț 
40.000 euro, tel. 0726/316796; 0745/639022. (Al)

• dac» gresie, faianță parchet CT, garai, 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)
• dec, IMng, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona rpari, etaj 1, balcon mare închis, 
contorlzărl, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandata, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit Ipotecar, tel, 
0745/302200,0723/251498 (A4)

e et 1, dec,, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
074V005228 0724/169303. (A5)
• doc, st» 100 mp, contorlzărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688 (A5)
e termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară In balcon, Al. Lalelelor,preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zonă ultracentrală et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet tn camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358 (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)

• pe Mul 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 Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe UIcmcu, et. 2, semldec., bloc de cărămidă 
contorlzărl, 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 sanitara 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camera decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zonaLCorvln,4camere decomandate,gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Dwa, 6 balcoane, 2 băl, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004.(Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/78657!-(A8)

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

Tel/Fax:0254/231552 Mobil :0721/032271 |

• urgent, In zonele Eminescu, Bălcescu 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)

Vând case, vile (13)

• casă D+P+l, construcție nouă, suprafață 
construită 700 mp, curte 550 mp, zonă 
foarte bună; pentru detalii vizitați: 
wwwxasasuperJiomuo. (6024707/4.12)

JaL Moș Cricitin a VENIT III
XSjlE. Cu NUMAI 775 lei (TVA Indus),

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

*fărd monitor
Venițila DUAL să vă luați cadourile

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

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

nia VisffrâdeMcMh 
U 0254/234717, 

0742/0W01,074Î/55ÎW
eorodus

euro dw'frton • 15 ăe ~ 
145 euro dw-îtVoa-90 rieȘ

SUPER OFERTĂ!
Usî de interior PORTA DOORS

A

■ TÂMPI SIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHMI
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
»10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Informația te privește! ș

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

• casă 3 camere, 2 bucătării, 2 cămări, baie cu 
fosă septică gaz, cablu, șopru, șură grajd, 
grădină curte betonată negociabil. Tel. 240473, 
0744/391866. (T)
• casă tn Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, central, cu îmbunătățiri, în Deva, 
plus diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă cu 440 mp teren, Deva, ultracentral, Str. 
Spitalului, nr. 19. Tel. 0254/216036. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 Intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă 14 km de Deva, 3 nivele, garaj șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare apă gaz, curent, preț 
65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• casă bătrânească cu teren, 2000 mp, FS 24, 
apă gaz, canalizare, preț 38 euro/mp, neg., tel. 
0742-019418. (Al)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10 
tel: 0359/405.002

“BEME Internațional 

aikalatoan • monitoare 
mprânante • accesorii pc 
bRpRrfltBf (NMCt fi hMNi

Ofertă spedală:
MOMTM U ■ ICPMK SCREEN U FUIRM. IKMTK 
naws, un: i coxtmst-tn ma m nous, a un «umk. 
LAPTOP MSI3400 MHZ, 512 DURAM, £ 
HDD 80 GB, DVMtW, 2199 RON. im boss 8 

LAPTOP PIIIkla999 RON .rvjmcuH

Comunică 
în imagini 
Viitorul fotografiei este aici.
Mi tie tillătorie în Asia au însemnat pentru lorograii il Iustin Guariglia o 
înțelegere profundă și plină de sensWlîta» a miturilor clin această zonă. ■ 
(a șl Justin, noul telefon Nokia N?3 este sensibil la tare ctealiu profund 
al vieții. Cu o cameră foto de 3? rnegaplxeii. cel mal hun sistem optic din 
lume Cad Zass, capac glisant pentru actlvma rapidă a aparatului f&to șl 

taste dedicate, telefonul iți ofeiă fotografii ulmitoaie, care-se pol prinții te 
dimensiunea 20 x ZȘțm
Cu noul Nokia N73. un sOfiștiasi computer multimedia, cu e-mall 
con'Ktivfeite EiltMooih, MMS șl multe altele, po$ie aljfurt acum la fel 
de ușor de trimis ca si de făcut
Descoperă pozele lui Iustin Gtariglia pe 

v/ww.nokia.com/fiseiies
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NOKIA
Connecting People

EURO - GSM*

www.eur oqsm.r o

• IIJRO <.SM Ihinedoaia
H-fhil l>a< ia ni, bA
H rl<il IM(M iii. 1 O

- IHIul (oivhi nr. H

tel in.n turn |irc|
de -.Ji baton penti u
NOKIA NZI

1339'
76. >0

• I HUO GSM Deva
v Ulpia Shuppiiiq (vutci
• f URO GSM Pctinșrini

Rd ul 1 DeteinlHU’ l‘H8( hl.G/

• urgent, 4 camere, bale, bucătărie, curte șl 
grădină st=1.500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mp a 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoaglu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 eaimra, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
.metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă R+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zonă ultracsntrală casă modestă, 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Barițlu, 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)
• zona Hotroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg,, tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (AB)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 3 camera, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. fA10)

Vând case la țară (17)

• casă compusă din: beci; parter- 2 
camere, baie, hol închis; etaj 1 • dormitor, 
bucătărie, baie mare amenajată balcon 
închis, geamuri și balcon din termopan; 
gara], boxe, curte cu 2 intrări, lila, Str. 
Libertății, nr. 11A, Tel, 0722/211359. 
(6024706/4.12)

• casă la țară în comuna Unirea, lângă Hațeg,
Dreț negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr casă (14)
• urgent. In Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212. (Al)

• urgent, zona Mărăști, parter, balcon închis, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
CO
• zona Măriștl, st 30 mp, contorizări complete, 
parchet, balcon închis, preț 65.000 RON. Tel. 
0726/710903. (Al)
• contort 1, dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
contorizări, et. Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• contort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camera, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 seara. 
(A2)
• dec, ocupabDă imediat, zona Zamflrescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, et. intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, modernizări, et 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semldec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent semldec, parchet, gresie, faianță 
reoartitoare, 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, ocuDabilă imediat, preț 
83.000 ron negociabil, tel. 0723/251498 
0745/302200. (A4)

j BANCA
I C0MIÎRCIMA 
: ROMANA

—Al

Executor bancar GLIGOR ȘTEFAN LUNGAN 
vinde la licitație publică, la cererea creditoarei 
BCR SA prin Sucursala Județeană Hunedoara:

teren arabil, in suprafață de 41.174 
mp, situat în intravilanul satului Strei, poziționat cu front stradal la DN
66 (Simeria Veche-Petroșani), preț de începere a licitației 289.500 lei +
TVA. Data licitației - marți, 12.12.2006, ora 11.

casă 8 camere, bucătărie, cămară, baie, hol, pivniță, garaj și 
anexe cu curte, intravilan, în suprafață de 1OO mp și teren intravilan în £• 
suprafață de 400 mp, situată în Hațeg, str. Râul Mare, nr. 13, preț de 
începere a licitației 211.500 lei + TVA. Data licitației - marți, 12.12.2006, f 
ora 12.

Persoanele interesate pot participa la licitație, depunând la BCR 
Sucursala Județeană Hunedoara o cauțiune de participare de 10% din 
valoarea de începere a licitației, participarea la licitație fiind admisă doar 
persoanelor care se prezintă cu recipisa în original prin care dovedesc 
consemnarea cauțiunii la dispoziția executorului bancar GUGOR ȘTEFAN 
LUNGAN în contul RO62RNCB0160017887060003. Cauțiunea se resti
tuie celor care nu câștigă licitația.

Informații la telefoanele: 0254.230.207, 0254:230.208 și
0254.211.745 int. 67. (71972)

RECLAME

v/ww.nokia.com/fiseiies
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• zona M. Viteazul ■ piață, balcon, fără 
modificări sau amenajări, ocupabllă în 7 zile,

vaccept credit Ipotecar, preț 71.000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)

• •LI, dec., contorlzărl, termopane, gresie șl 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• •13, contorlzărl, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat, apometre, lavabll, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896.0742/065228 (A5)

• zona M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866(46)
• zona Miorița balcon mare, contorlzări, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Plată, et. 2, contorlzărl, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgonL In zona Gojdu, et 1,2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet preț 61.000 RON, neg., tei. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnescu, et.3, semldec., s=26 mp, 
neamena|ată, zugrăvită, curată, contorlzări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• po Nul I. Manlu, et. 2, dec., neamenajată 
ocupabllă Imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725, (A7)
• In zona Miorița, semldec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamentdată, liberă, etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță, rolete exterioare, contorlzări, liberă, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• urgent zona Dacia, dec., et, bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră, bale, parchet marmură

8az, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
II. 0746/779288(48)

• zona Dadă 2 camere, parchet gaz contorlzat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 

«zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
că cameră, gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
" poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel.

0746/779288 (A8)
■ doc. amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorlzărl, etaj 3, zona Zamflrescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• eemldec, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet contorlzărl, balcon, zona Mărăstl, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Inul cantori 1 sporit etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

A parte a unei corporații internaționale mass-media
JgriK. care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

W > ți «er-vicii Internet in vestul Austriei, in nord-eetul 
Ungariei, cât șl In județele Bihor, Timiș, Caras- 
Severin, Hunedoara, Arad șl Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Al dori sA câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazâ-te ca

4 distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
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)

SC FAVIOR VIDRA SJU ORĂȘTIE
- societate în reorganizare juridică - organizează vânzarea prin 

LICITAțlE PUBLICĂ în data de 18.12.2006, ora 10.00, la 
sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara a următoarelor 

bunuri mobile:

1. Articole de blănărie, pielărie, textile și încălțăminte, cu o reducere 

de 50% a prețurilor de evaluare.

2. Utilaje:

- fierăstrău alternativ = 1.600 lei RON

- mașină de găurit = 2.000 lei RON

- grup electrogen 150 KVA = 9.019 lei RON

- grup electrogen 100 KVA = 7.215 lei RON

Prețurile de pornire a licitației menționate mai sus nu conțin T.V.A, 

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului 

pentru care se licitează.

Caietul de sarcini Și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 

cumpărători, la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. 

Hunedoara și la tel. 0724-256676. (71979)

Cumpăr garsoniere (20)
• toarte urgent garsonieră in Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, plata imediat, de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron pănă la 
90.006,.>n tel.- w/juzzu),0'. 1/251498 (44)

Vând terenuri (21)
• 11500 mp teren, în Deva, lângă Cabana Bejan. 
Tel. 0254/222002. (T)
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton; acte in 
regulă șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan, pretaNI depozit/hală producție/ 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini. Tel. 0723/230204. (T)
• teren Intravilan, Șoimuș, situat pe șoseaua 
spre Bohoit, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058. (T)
• urgent teren Intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități; apă curent, gaz, zona Sântandrel, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități; apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• In Deva, zona Emlnescu, parcelat de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptun
ghiulară, poziție bună Ideal pt. Investiție, 
construțle casă acte la zi, preț de la 22 euro/mp, 
la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0723/251498 

0788/165703,0254/232809. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la Intrare în Slmerla 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228(A5)
a teren Intravian, st=370 mp, în zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Slmerla, 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 1 pared» 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, 
0729/018866. (A6)
• Intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 rn.cunr.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)
• Dava, 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)
• Intravilan, hi Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp„ tel. 231800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 08 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Vând spații comerciale (25)

• 125 mp spațiu, In lila, itr. M. Viteazul bL 
Al, K-ăpartan la ore actuală m află Hala 
CEC ■ cnlriați posibilitate tte a prelua 
contractul da închiriere; persoană da 
contact Cămăzan Dorinei lila, 
taU>722/211358 (6024706/4.12)

• Deva, 150 mp + teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro, tel 215212. (Al)
• 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)
• zona Dojdu, modificat în spațiu comercial, 
contorlzărl, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808 (A4)
• zona Emlneseu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie șl faianță contorlzărl, 
ocupabll repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• zona Mărăstl st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

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

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613.» 7X8/040 490.0786/158 3. (A10)

imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat complet contorlzări, aragaz, frigider, tv 
color, 150 euro/lună Tel. 0721/055313. (T)
• ofor 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)
• ofor spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere ap. 2 cam, mobilate, 
centrală termică preț 180 euro/lună Tel. 0740- 
210780. (Al)
• 40 mp, preț 400 euro/lună tel. 0740-210780. 
(Al)
• zona P-ța Centrală st 112 mp, birou, grup 
social, preț 4 euro/mp, neg., Tel. 0742/019418. 
(Al)
• pa Nul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună șl garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Nul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• str. Caraglale, et 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel, 0745/367893. (A2)
• garsoniere mobilată, aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3) 

parte a unei corporații internaționale mass-media 
js'■ 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 și 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 modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

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

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

(32135)

apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer apațlu 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 Mârăștl 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. 
Emlnescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358 0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat șl utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358 (A6)
• ipațlu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
5-140 mp, amenajat, contorlzărl, preț negociabil, 
tel. 231300 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1987, RAk zuoă culoare 
albastră unic proprietar șl teren Intravilan situat 
în Hărău, 2400 mp. Tel. 0728/054076. (T)
• vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare de 
funcționare foarte bună radlocasetofon, 
închidere centralizată taxe la zi, preț negociabil. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)

• vând Ranault CUo, af 2005, 2L000 km, 
preț 8000 «uro, negodabll T«L 
0720/400M7. (6024702/412)

• vând VW Passat 1D, 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. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 în stare foarte bună și 
alte utilaje agricole, prețuri foarte convenabile. 
Tel. 246342,0745/468766. (6024708/4.12)

Garaje (43)

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

Mobilier și interioare (47)
• vând comrenabll mobilă second, birou, 
servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808 0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând dulap 2 uși pentru haine, împreună cu 
dulap vitrină preț negociabil. Tel. 228218 (T)
• vând mobBă bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, bircu 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)
• vând usâ exterior cu toc, deschidere pe 
stânga 189/90 cm, preț 150 ron; tv color Elec
tronica, dlag 37 cm, preț 150 ron. Tel. 214814. (T)

Televizoare (48)
• vând tv color Saba, dlag 51 cm, amplificator
Yamaha, boxe Jamo. Tel. 0745/253413. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând compleurt damă de seară fiecare cu 
accesorii, și rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074.  (T)

Oecese (75)

Cu adâncă durere in suflet familia îndoliată anunță decesul soțului, tatălui, bunicului,
ing. POPA OCTAVIANdin Brad. înmormântarea va avea loc în data de 9 decembrie, ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Comemorări (76)

Familia anunță cu aceeași durere în suflet că se împlinește un an de la încetarea din viată a celei care a fost o bună mătușă, soră, cumnată și verișoară
HĂNCILĂ MARIA LOLAComemorarea va avea loc la Biserica din Bârsău, duminică 10 decembrie. Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Readucem în memoria afectivă a celor care i-au cunoscut împlinirea a 18 respectiv 7 ani de la decesul părinților, bunicilor și străbunicilor noștri
NICULA VIRGIL și 

NICULA MARIOARAa căror amintire va dăinui în sufletul nostru cât vom trăi. Parastasul de pomenire va avea loc duminică 10 decembrie, ora 10, la Biserica din Gurasada.
Dumnezeu să-i odihnească în pace Familia Nicula

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

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând cățel Boxer german, vârsta 6 luni. Tel. 
0723/506443. (T)
• vând pădure în comuna Hărău, 1 ha, intrare cu 
mașină. Informații la telefon 0726/636387. (T)
• vând porc Duroc, roșu, 170 kg, asigur condiții 
pentru sacrificare și pregătire, preț negociabil. 
Tel. 0254/212123. (T)
• vând porci de tăiat 80 -180 kg, preț negociabil, 
Ilia, tel. 0729/042742. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând pastile Lomustin 12 bucăți, tv Panasonic, 
guler damă, jder și vidră. Tel. 235153. (T)

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

Altele (61)

• vând societate comercială cu activitate 
din 2003, situație la zl cu profit TeL 
0743/943601,0788/931977.  (5751500/412)

• vând cadă baie, acrii, nouă, cu fațadă și 
scurgere automată, preț 250 ron, negociabil. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând pavilion apicol înmatriculat verificat, 51 
familii cu faguri clădiți în magazii, preț apreciat 
de cumpărător. Tel. 0254/231129,214319. (T)

Redacția nu-și asumă responsabili

tatea pentru conținutul anunțurilor 

de mică și mare publicitate.

(5/7.12)

(1/6.12)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Colibă Gheorghe. Se declară nul. (4/7.12)

Prestări servicii (72)

• abordabil transport zilnic, ilgur șl rapid, 
persoane tn italia ■ 100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia și Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. Tel 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010, 
(4/2L11)

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

• executăm construcții, amenajări Inte
rioare - exterioare, instalații electrice și 
sanitare, design interior, zimifl, tencuieli, 
zugrăveli modeme, mobilier rigips, 
pardosefi, parchet șarpante, tâmplărie pvc 
■ aluminiu. Tel 0720/41603. (V4.12)

• reflexoterapie la domiciliul clientului, minim
12 ședințe a 50 de minute. Tel. 261108 sau 
0742/147158 (T)
• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808 
0743/211074. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm patiser ■ 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)
• angajez cu contract de muncă personal în 
agricultură, în Grecia, salar 1.000 - 1500 euro; 
cazare gratuită Tel. 0747/153922,0766/858542, 
0720/396149. (2/7.12)
• magazin încălțăminte, centru, Deva, anga
jează vânzătoare. Tel. 0726/371119. (3/7.12)
• Motel Lowe angajează mecanic de întreținere, 
ospătar și bucătar cu experiență Condiții avan
tajoase, decontăm transportul. Relații la tel. 
0254/210932, P720/230181. (4/5.12)
• se 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)
• societate comerciali angajează șofer cu 
permis cat 8 vechime 3 ani, salariu atractiv. 
Relații la tel. 0723/570925. (3/5J2)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
rn.cunr.de
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Voltaj peste Depeche Mode

•Tornadă la Londra. Acoperișurile mai multor case au fost luate pe sus și mai multe mașini au fost avariate de o tornadă care a lovit ieri Londra. Cartierul Harlesden a fost cel mai afectat de tornada care s-a iscat din senin, la ora 11, ora Londrei.
•Bilanț în Vietnam. Circa o sută de persoane au fost ucise sau sunt date dispărute după ce un taifun s-a abătut, săptămâna aceasta, asupra coastelor sudice ale Vietnamului, distrugând sute de mii de locuințe.
Bibliotecă digitală online

San Francisco (MF) - Microsoft lansează, ieri, o bibliotecă digitală online, Live Search Books, care va concura cu proiectul controversat al portalului Google de a face disponibilă online întreaga literatura universală. Microsoft a indicat că va lansa în Statele Unite un servieiu-test care va cuprinde zeci de mii de cărți din domeniul public și juridic, printre care și cărțile puse la dispoziție de British Library și de universitățile din Toronto și California. Microsoft a încheiat acorduri în privința convertirii cărților în format digital cu Biblioteca publică din New York și Muzeul american de medicină veterinară. Nici Google nici Microsoft nu au dezvăluit numărul cărților care au fost deja trecute în format digital.

■ Voltaj se află cu piesa 
„I know" se află pe 
locul doi în MTV World 
Chart Express.

București (MF) - Piesa „I know” a trupei Voltaj se află pe locul al doilea în topul european MTV World Chart Express, realizat de postul MTV, ea fiind depășită doar de melodia „My Love” a lui Justin Timberlake.Potrivit agenției de PR 4ACE, aceasta este a doua prezență Voltaj de anul acesta în topul MTV WCE, trupa obținând în această vară prima poziție a clasamentului cu piesa „Povestea oricui”.MTV World Chart Expres, clasament difuzat de MTV Europe, este realizat pe baza topurilor din țările europene, piesele cele mai bune. din diferite țări fiind apoi clasate în funcție de audientele
Rusia vrea să exploreze Luna

NASA are dovezi
Washington (MF) - Imaginile surprinse de o sondă NASA plasată pe orbita planetei Marte indică prezenta apei în stare lichidă pe suprafața planetei Marte. Sonda le-a Arnada (Foto: epa)

Moscova (MF) - Rusia este pregătită să participe la programul american de explorare a Lunii „pe picior de egalitate” cu Statele Unite, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al agenției spațiale ruse Roskos- moș, Igor Panarin. „Invitația Agenției spațiale americane a fost transmisă agenției Roskosmos și este in curs de exam-
permis oamenilor de știință din cadrul NASA să depisteze modificări în pereții a două cratere de pe Marte, fiind posibil ca acestea să fi fost provocate de o curgere recentă de apă, a anunțat o echipă de cercetători într-un articol publicat, miercuri, de revista Science. Oamenii de știință stabiliseră anterior existenta apei pe planeta Marte sub două forme: gheată, în zona polilor, și sub formă de vapori. Oamenii de știință au comparat imagini surprinse pe planeta Marte în urmă cu șapte ani și au descoperit existenta a 20 de cratere nou-formate.

La tribunal

Bază NASA pe Lună (Foto, epa)

Jakarta (MF) - Redac- 
toruFșef al ediției' in
doneziene a revistei 
Playboy, acuzat de 
atentat la pudoare, a 
compărut ieri, in fața 
unui tribunal din Jakar
ta și riscă o pedeapsă 
cu închisoarea. Erwin 
Amada, în vârstă de 
42 de ani, a fost acu
zat de atentat la pu
doare pentru că a pu
blicat pe 7 aprilie 
2006, primul număr al 
revistei Playboy Indo
nezia. Versiunea indo- 
rreziană a publicației 
este mult mai cuminte 
decât în alte țări. Ama- 
da riscă o pedeapsă 

la doi ani și 
închisoare.

Veverița mănâncă nuci la centrul de salvare a veverițelor din Eckernforde, Germania. După ce se refac în acest centru, veverițele sunt puse în libertate. (Foto: epa)

Cel mai bun film din 2006
■ Clint Eastwood câștigă 
prima mare distincție 
pentru film înaintea 
sezonului Oscarurilor.

New York (MF) - Filmul în limba japoneză „Letters from Iwo Jima”, în regia lui Clint Eastwood, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun film al anului 2006 de National Board of Review, la New York. Premiile au fost acordate în urma voturilor a 120 de spe- cialiși.„Letters from Iwo Jima” prezintă din perspectiva unor soldați japonezi povestea unei bătălii sângeroase pentru controlul insulei japoneze, în timpul celui de-al doilea război mondial. Lungmetrajul va fi
Cel mai bun bărbat din lume

Pe combustibil ecologic
Londra (MF) - Două dintre mașinile oficiale ale prințului Charles, primul în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, au fost transformate astfel încât să poată circula pe bază de ulei de răpită, pentru a polua mai puțin mediul înconjurător. Cele două mașini marca Jaguar au fost dotate cu motoare în valoare de 50.000 de lire sterline (73.900 de euro). Acestea sunt primele motoare din lume care funcționează doar cu combustibil pe bază de ulei de răpită. Acest combustibil este biodegradabil, nu este toxic și este mai ecologic decât benzina sau motorina. Noile mașini vor fi livrate prințului săptămâna viitoare.

Londra (MF) - Actorul britanic Daniel Craig, cel mai recent James Bond, s-a situat pe primul loc într-un top al celor mai buni bărbați din lume, în urma unui sondaj realizat pe internet. Acest top este dovada faptului că cei care s-au temut că Daniel Craig nu are suficient sex appeal pentru a-1 încarna pe agentul secret al Majestății sale s-au înșelat.

Călin Goia, Voltaj (Foto: J.b.)obținute la nivel european. Astfel, trupa Voltaj a devansat vedete precum Depeche Mode, The Killers, Nelly Furtado sau James Morrison.Printre premiile pe care le-a câștigat trupa Voltaj, se numără „Best Romanian Act” la MTV European Music Awards - Lisabona 2005, de doliă ori premiul MTV pentru „Cel mai bun grup”, premii pentru cel mai bun single, cel mai bun album, cea mai ascultată melodie.
inare”, a spus Panarine. NASA a anunțat, luni, că prevede stabilirea unei mici baze permanente pentru astronauți la Polul Sud al Lunii, în preajma anului 2020, proiect care va constitui o primă etapă din cadrul unui program ambițios de explorare umană a sistemului solarProiectul NASA, făcut public după consultarea cu 13 alte agenții spațiale din lume.„Rusia are intenția să lanseze pe Lună cinci vehicule spațiale mici”, începând cu 2007, a mai indicat Panarin, adăugând că în 2012 ar trebui să fie lansat un vehicul spațial numit „Luna-Globe”.

Eastwood a fost inclus, miercuri, în California Hall of Fame de 
către guvernatorul Arnold Schwarzenegger (Foto: epa)lansat pe marile ecrane din 20 decembrie. „«Letters from Iwo Jima» este probabil capodopera

Daniel Graig a reușit să surclaseze o serie de staruri „fierbinți”, precum fotbalistul englez David Beckham, clasat pe locul al patrulea, sau actorul american Brad Pitt, situat pe locul al cincilea.Jesse Mercalfe, devenit celebru în rolul grădinarului din serialul de televiziune de succes „Neveste disperate”, s-a situat pe locul al doilea în clasament.

MAGAZIN /12

lui Eastwood și poate imul dintre cele mai mari filme ale epocii noastre”, a spus Annie

Schulhof, președintele National Board of Review.în cadrul aceleiași Ceremonii, Helen Mirren a fost' premiată pentru cea mai bună actriță pentru „The Queen”, în timp ce Forest Whitaker a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul din „Ultimul rege al Scoției”. Martin Scorsese a primit premiul pentru cel mai bun regizor, pentru „Cârtița”. „Volver” a câștigat premiul pentru cel mai bun film străin.„Mașini”, producție Disney, a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj animat iar „An Inconvenient Truth”, realizat de Al Gore, fostul vicepreședinte al Statelor Unite, a fost desemnat cel mai bun film documentar.

Daniel Craig (Foto: epa)

Spears, anchetată
Los Angeles (Mf) - Cântăreața Britney Spears va fi supusă unei anchete de către membrii Serviciilor sociale americane, care sunt îngrijorați de faptul că cei doi copii ai starului nu sunt îngrijiți cum trebuie, deoarece aceasta merge în fiecare noapte la petreceri. Oficialii de la Departamentul pentru protecția copilului și ser vicii sociale sunt de părere ca este necesară o anchetă pentru a vedea dacă cei doi copii ai starului, Șean Preston, în vârstă de un an și trei luni, și Jayden James, în vârstă de trei luni, nu sunt afectați de comportamentul mamei lor. După anunțul divorțului de Kevin Federline, Spearș a fost o prezență constantă la petrecerile din Los Angeles împreună cu prietenele ei, starletele Paris Hilton și Lindsay Lohan.


