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Pe alocuri se vor semnala ploi slabe. 
Dimineața, ceată locală.

dimineața la prânz seara

Trăiesc fără apă potabilă
4

• Concurs Retezat. La cererea mai multor cadre didactice, Administrația Parcului Național Retezat a hotărât să se organizeze ediția a ll-a a concursului „Copiii creează lumea plantelor", parte a proiectului Life- Natura. Sunt admiși participant din România, Republica Moldova, Serbia și Ungaria. Detalii pe www.retezat.ro. (S.B.)

■ Peste 80 de familii 
din satul Pricaz nu mai 
au apă potabilă la robi
nete de două luni.

Pricaz (C.B.) - Cetățenii satului Pricaz se confruntă de aproape două luni cu o problemă care nu ar trebui să

mai existe în România odată cu apropiata intrare oficială în UE. în preajma sărbătorilor, 80 de familii din cinci blocuri nu pot folosi pentru băut apa de la robinet. Din această cauză oamenii sunt nevoiți să străbată în fiecare zi câte un kilometru pentru a aduce cu sticlele și bidoanele apă pota

bilă de la un izvor. „Aducem apă cu bidoanele de două ori pe zi pentru nevoile casei. Fiindcă nu avem un mijloc de transport, ducem în spate bidoanele pline cu apă. Este foarte greu pentru că zilnic trebuie să purtăm pe umeri 65-70 kg. Locuiesc de peste 30 de ani aici, în sat, și e prima

dată când ne confruntăm cu o astfel de problemă. Am mers și la vecini, dar nu ne dau pentru că ar trebui să-i deranjăm în flecare zi. Noroc că este un izvor lângă sat de unde ne putem aproviziona cu apă potabilă”, a afirmat un cetățean din Pricaz, care a preferat anonimatul, /p.3

"Drâștie - ȘeBeș, punte peste veac” 
este expoziția deschisă ieri la Muzeul de 
Etnografie și Artă Populara ain Orăștie. 
/p.5 (Foto: Ina Jurcone)

CUVÂMTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

Colindătorii ne al vizitat la redacție. Ieri, de la primele ore, au început să vină colin dătorii în redacția „Cuvântului Liber". Ca în fiecare an, copiii au ■fost m imiți cu drag. /p.
tT www.huon.ro
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Poluare pe Valea Boholtului
I nilor obișnuiți.

Cetățean mediu ■ avere in euro

Averea oamenilor oblșnuiți
Un studiu efectuat la nivel mondial indică faptul 
că există discrepanțe majore între averile oame-

în Uniunea Europeana 
Primăriei Deva bucuria de 

a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

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

regăsim nume precum loan Bocșa, Frații

■ Valea Boholtului a 
fost ieri poluată cu 
produse petroliere și 
uleiuri uzate.

Boholt (I.J.) - Poluarea cursului de apă Valea Boholtului din Boholt i-a pus pe jar pe inspectorii Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara, „în teren am constatat că au

fost deversată produse petroliere și uleiuri uzate provenite de pe rampa de reparații auto aparținând SC Apollo SA Deva. Este vorba de Fabrica de îmbuteliere ape minerale Boholt. Au fost prelevate probe de apă în vederea efectuării analizelor chimice”, declară Grigorie Burjan, director SGA Hunedoara. Poluarea a fost stopată imediat, iar

societatea a fost obligată să dezafecteze rampa de reparații auto, să elimine produsele petroliere și uleiurile și să curețe zOna afectată. Inspectorii SGA au depistat probleme grave și în Stretea, comuna Dobra, unde există eroziuni de mal în dreptul digului de apărare, ceea ce pune în pericol linia de apărare a localității.

Subzistența
Hunedoai (I.J.) - Mă- rioara Cuca, din municipiul Hunedoara, cu grad de handicap II, este obligată să trăiască lunar cu o pensie de 150 de lei, Fiindcă nu-și permite nici măcar un convector, casa femeii a devenit un adevărat focar de infecție. /p.5

Patru „fierari" reținuți

Petreuș, tonuț Dolânescu, Ciprian Roman. Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26 
decembrie, de la ora 17, vor concerta trupele 
Provincialii, Nico, Selena, Kt, șl alții. Prezintă 

Daniel Buzdugan șl Simona Pâtruleasa.

■ Polițiștii Biroului de 
Crimă Organizată au 
ridicat ieri patru incul
pați în dosarul "Hydra".

Deva (M.T.) - Patru dintre cele 41 de persoane inculpate în dosarul mafiei fierului vechi din Hunedoara au fost ridicate de la domiciliile lor, ieri după-amiază, deoarece au încălcat interdicția de a părăsi localitatea. „Romulus Jelea Diomede, zis „Dio”, Samson Marin Varga, zis „Samsonel”, Ciprian Lukacs, zis „Ghiufă”,

și Iuliu Mărginean, zis „Buric”, au provocat un scandal de proporții, într-un local din Hațeg. Aceștia sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii și ordinii publice, loviri și alte violențe”, declară șeful BCCOA, comisarul Traian Berbeceanu. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă să rămână ani grei după gratii. Cei patru au fost prezentați Tribunalului Hunedoara, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.
RECLAME
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• Jaf armat. O serie de bărbați înarmați care purtau uniforme de poliție au sustras ieri circa 670.000 euro bani lichizi, în cel de-al doilea mare jaf comis în centrul Bagdadului, în decurs de zece zile. Aceștia au sustras banii de la angajații Ministerului Industriilor, care ridicau sumele pentru plata salariilor de la bancă.

S-a semnat noul Acord CEFTA

Gest tardiv
București (MF) - Președintele UDMR Marko Bela este de acord cu condamnarea regimului dictatorial comunist și cu mesajul președintelui Băsescu, dar crede că acest lucru vine „destul de târziu”. „Ar fi trebuit să facem acest lucru la începutul anilor '90, când a existat o Proclamație de la Timișoara”, a spus Marko Bela, arătând că UDMR este de acord cu concluziile comisiei prezidențiale și cu faptul că a fost necesară citirea raportului privind regimul comunist de către președintele Traian Băsescu. Liderul UDMR a criticat atitudinea PRM de la ședința Parlamentului, a- preciind că președintele de ședință, Nicolae Vă- căroiu, ar fi trebuit să ia o decizie, pentru a nu exista fluierături din partea invitaților la reuniunea Parlamentului.

•* '.X

Robert Gates
(Foto: EPA)

Marko Bela (Foto: arhivă) i

Nu-și 
permit 
un eșec 
Washington (MF) - 
Noul secretar ameri
can al Apărării, Ro
bert Gates, a apreciat 
luni că „Statele Unite 
nu-și pot permite să 
înregistreze un eșec 
în Orientul Mijlociu", 
referindu-se la Irak șl 
Afganistan. „Vrem cu 
toții să găsim o cale 
de a-i aduce acasă 
pe fiii și fiicele Ameri- 
cii. Dar așa cum a 
spus clar președintele 
(Bush), nu ne putem 
permite un eșec în 
Orientul Mijlociu", a 
declarat Gates în tim
pul ceremoniei de în
vestitură în funcția de 
secretar al Apărării. 
„Un eșec în Irak ar fi 
o catastrofă care ar 
marca țara noastră, 
ar dăuna credibilității 
noastre și ar pune în 
pericol americanii 
pentru zeci de ani, 
pe viitor", a apreciat 
Gates.

! România, care asigură 
președinția CEFTA, se va 
retrage din Acord, odată 
cu Integrarea în UE.

București (MF) - Noul A- cord CEFTA a fost semnat, ieri, la București, de România, Bulgaria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru și Serbia, documentul urmând să înlocuiască rețeaua de 32 acorduri bilaterale de comerț liber în vigoare în regiune.România, stat care asigură președinția CEFTA, se va retrage din Acord, împreună cu Bulgaria, odată cu integrarea în UE, la 1 ianuarie 2007.Premierul Călin Popescu Tăriceanu, prezent la ceremonia de semnare, a declarat că noul acord este compatibil cu regulile Organizației Internaționale a Comerțului și cu o- bligațiile părților față de UE, incluzând noi prevederi pri

vind comerțul cu servicii, drepturile de proprietate intelectuală, achiziții publice și investiții.
Acord multilateralTăriceanu a apreciat că țările semnatare ale noului a- cord CEFTA trebuie să fie interesate de proiectele de infrastructură și energie din regiune, referindu-se în mod special la coridoarele de transport pan-europene, la proiectul Nabucco și oleoductul Constanța-Trieste.Premierul Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că speră ca documentul să fie ratificat de către Parlamentele țărilor semnatare cât mai rapid, pentru a deveni operațional în luna mai 2007.CEFTA este cel mai important acord multilateral de comerț liber din centrul și sud- estul Europei, fiind prima formulă de asociere economică regională creată după căderea comunismului. Principalul o-

Premierul Tăriceanu încadrat de comisaru^pentru extindere, Olli 
Rehn, și coordonatorul Pactului de Stabilitate, Erhard Busek (Foto: epa)biectiv al acestui Acord a fost crearea unei zone de comerț liber prin liberalizarea trepta tă a comerțului cu produse industriale și agricole între părțile semnatare.

Și-au anunțat demisiile din PNL

Onorat de atacurile 
comise în IranBagdad (MF) - Saddam Hussein a declarat, luni, că își va asuma „cu onoare” responsabilitatea pentru orice atacuri asupra Iranului comise cu arme chimice sau convenționale în perioada războiului din perioada 1980-1988 dar a respins acuzațiile privind atacarea irakienilor, relatează Reuters.Saddam Husșein și șase colaboratori ai acestuia sunt inculpați pentru derularea campaniilor militare Anfal, care au provo- cafeimoartea a peste 180.000 de persoane în Kurdistan îptre 1987 și 1988, potrivit procurorilor.Ei sunt acuzați, în specia), de utilizarea armelor chimice, potrivit numeroșilor martori audiați în cadrul acestui proces.„în legătură cu Iranul, în cazul în care există vreun oficial civil sau militar care susține că Saddam a dat ordin pentru folosirea de arme convenționale sau chimice, îmi voi asuma această responsabilitate cu onoare”, a declarat Saddam în fața instanței.

N Cei 24 de parlamen
tari platformiști și-au 
anunțat demisiile din 
Partidul Național Liberal.București (MF) - Parlamentarii susținători ai Platformei liberale și-au anunțat, ieri, în- tr-o conferință de presă organizată la Senat, demisiile din PNL.Este vorba despre 24 de parlamentari, din care 8 senatori și 16 deputați.Cei 8 senatori sunt Viorel Arion, Mihai Cinteză, Gheorghe Flutur, Nicolae Vlad Popa, Ionuț Popescu, Ovidiu Ră- doi, Mihai Țâbuleac, Dan Sa- bău. Cei 16 deputați sunt Ro- micâ Andreică, Horațiu Buza- tu, Marian Hoinaru, Mircea Iustian, Corneliu Moma- nu,Viorel Oancea, Dumitru

Gheorghe Flutur (Foto: arhivă)Pardău, Sorin Paveliu, Florin Popescu, Vasile Pruteanu, Gabriel Sandu, Cornel Știrbeț, Dragoș Ujeniuc, Petre Ungu- reanu, Dorinei Ursărescu, Claudiu Zaharia.„Senatorii și deputății liberali care participă la crearea Partidului Liberal Democrat își prezintă astăzi (marți - n.r.) demisiile din rândurile PNL și din grupurile parla

mentare ale PNL”, a declarat Flutur.Potrivit acestuia, demisiile sunt motivate de „eșecul conducerii PNL de a propune un drum corect și coerent pentru liberalismul românesc”.Totodată, el și-a arătat convingerea că PLD va avea succes și va reuși în scurt timp să devină o alternativă credibilă pentru electoratul liberal, de centru-dreapta.întrebat dacă parlamentarii demisionari vor mai susține Guvernul, Flutur a spus că a- ceștia vor rămâne „fideli” electoratului care i-a trimis în Parlament.„Totodată, ne vom consulta cu partenerii noștri, PD, pentru că ne considerăm partea legitimă a Alianței D.A.”, a adăugat fostul vicepreședinte liberal.
Inspecțiile AIEA, acceptate condiționatBeijing (MF) - Coreea de Nord a declarat că va permite inspecțiile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) dacă i se vor respecta cererile, dar a precizat că se opune unei monitorizări permanente a instalațiilor sale nucleare, a declarat o sursă citată de RIA Novosti.Negocierile multilaterale în dosarul nuclear al Phenianului, la care participă cele două Corei, Rusia, Japonia, China și Statele Unite, s-au reluat, luni, la Bei

jing, după o suspendare de 13 luni, timp în care regimul comunist a efectuat primul său test nuclear.„Delegația Coreei de Nord și-a exprimat disponibilitatea de a accepta inspecțiile AIEA, dacă sancțiunile impuse țării sunt ridicate și relațiile cu Statele Unite se îmbunătățesc, însă a precizat că se opune unei monitorizări permanente”, a declarat un oficial, care a explicat că inspecțiile au loc selectiv,'în timp ce monitorizările vizează un control

permanent al instalațiilor nucleare.Coreea de Nord a cerut, luni, renunțarea la sancțiunile adoptate de ONU și SUA împotriva sa și permisiunea de a continua lucrările de construcție a unui reactor pe bază de apă ușoară.O sursă apropiată negocierilor a declarat că atmosfera încordată de luni s-a deteriorat și mai mult ieri, însă a precizat că toate părțile implicate fac eforturi să obțină ieșirea din impas.

Saddam Hussein (Foto: epa)

Răpiri în serie în Fâșia Gaza
Gaza (MF) - Un număr de 14 membri din cadrul grupărilor Hamas și Fatah au fost răpiți pe parcursul a 24 de ore în Fâșia Gaza, și apoi eliberați, în timp ce un partizan al Fatah a fost ucis, compromițând astfel un acord pentru încetarea ostilităților, încheiat de cele două mișcări duminică seară.Potrivit purtătorului de cuvânt al Fatah, Abdelhakim A-

wad, un oficial de rang înalt din cadrul grupării și fost ministru pentru Prizonieri, Sofi- ane Abu Zaida, a fost răpit la Jabaliya, în nordul Fâșiei Gaza și eliberat la scurt timp. . Au mai fost răpiți și alți opt membri din cadrul grupării Fatah, mișcarea președintelui Mahmoud Abbas, a a- dăugat Awad, care a arătat că cel puțin cinci dintre ei fuseseră capturați în nordul Fâși

ei Gaza, de membri ai organizației islamiste Hamas, care conduce Guvernul.Alți cinci activiști din cadrul Hamas, dintre care doi din aripa militară, au fost răpiți de bărbați înarmați de duminică seară în nordul Fâșiei Gaza. Toți au fost eliberați seara. Acest val de răpiri s-a produs în pofida unui a- cord de încetare a ostilităților între Fatah și Hamas.
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Pentru 
intimidarea 
adversaruluiWashington (MF) - Statele Unite intenționează să trimită mai multe portavioane în Golfttl Persic în cursul anului viitor sub formă de avertisment pentru Iran, a transmis postul TV CBS citând oficiali care și-au păstrat anonimatul. Pentagonul vizează „o importantă desfășurare de forțe na- I vale în și în apropierea Golfului” Persic, în replică la ceea ce SUA califică drept „acte majore de provocare”, potrivit CBS News. Manevrele navale iraniene, sprijinirea milițiilor șiite din Irak de către Teheran șj^programul său nuclear controvesat constituie motive de îngrijorare pentru Washington, a adăugat postul de televiziune.

Acuzate de 
crime de război

Chișinău (MF) - Reprezentanți ai Transnistriei, Osetiei de Sud și Abhaziei au creat o comisie mixtă pentru a investiga presupuse „crime de război” comise de Republica Moldova și Georgia.Decizia a fost luată la prima reuniune a Adunării Par lamentare pentru Democrație și Drepturile Popoarelor, organizată de reprezentanții parlamentelor regiunilor secesioniste din Moldova și Georgia. Liderii separatiști au a- nunțat că sunt dispuși să colaboreze „pentru crearea unui contingent comun” de menținere a păcii. Ei susțin menținerea în continuare în zonele de conflict a militarilor ruși, din cauza așa-numitelor „politici discriminatorii” aplicate de autoritățile moldovă & și georgiene.Reprezentanții regiunilor separatiste au cerut comunității internaționale să recunoască independența republicilor desprinse din Georgia și Republica Moldova.
Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei centru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru Șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacfiei și la propriu distribuitori de presă, și 7.60 lei plus 
ta-xele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Daca vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 
0801 030303 (netaxăbil), devenind astfel cititor de probă.

Reclamații 
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303-
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de Crăciun• Premii pentru olimpici. Astăzi, în Sala de Marmură a Primăriei Petroșani, și mâine în Sala de Festivități a Prefecturii Județului Hunedoara, prefectul Cristian Vladu va premia elevii cu rezultate deosebite la etapa națională a olimpiadelor școlare 2005 - 2006, în cadrul unor ceremonii oficiale care se vor desfășura cu începere de la ora 13.00. (S.B.)
■ Sărbătoarea Crăciu
nului este așteptată de 
cetățenii din Pricaz fără 
apă potabilă.
CALIN BlCAZAN

Torsul ca in Banat

Pricaz - Lipsa apei potabile de la robinete care durează de două luni de zile i-a adus pe cetățenii din Pricaz la capătul răbdării. Ei cer autorităților să le fie rezolvată cât mai repede această problemă pentru că nu pot trăi fără apă. „Am făcut tot felul de solicitări cu privire la situația noastră, dar nu ne dă nimeni nici un răspuns. Ni s-a tot spus că oamenii au de plătit
A venit vremea colindelor!

Integrare europeană
Deva (S.B.) - La Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva s-a derulat, ieri, un concurs intitulat „Tinerii și integrarea europeană”, acțiune prilejuită de apropiatul eveniment al integrării României în Uniunea Europeană. Manifestarea a implicat toate clasele de gimnaziu și de liceu ale unității școlare hunedorene, care au pregătit prezentarea tuturor zonelor folclorice ale României și ale țărilor membre ale Uniunii Europene, cu tot ce le reprezintă. Elevii au redat, prin diverse mijloace, obiceiuri, oameni de cultură reprezentativi, obiecte tradiționale, folclor, turism, gastronomie cu produse tradiționale pe care membrii comisiei le-au gustat, istorie și tot ce ține de cultura popoarelor. Primele locuri pentru reprezentarea statelor membre UE au fost ocupate de clasele XII A (Franța), X M (Italia), XI A (Austria). Zonele geografice reprezentate de elevii de gimnaziu care au ocupat primele trei locuri au fost Oltenia (cl. VIII B), Banat (cl. VI A) și Muntenia (cl. V B).

■ La sediul redacției, în 
preajma Crăciunului, 
micii colindători sunt 
nelipsiți.
Sanda Bocaniciu
sarida.bocaniciu@informniedia.ro

Cele două grupuri ale micilor colindători, la redacție

Accident grav pe DN7

Deva - Primii colindători care au pășit în redacția ziarului nostru au fost primiți

Fericiții câștigători ai concursului „CUVÂNTUL LIBER și HUON te ajută să fii cool!‘‘, din perioada 11- 17 decembrie sunt: Rednic Radu Bogdan, Bogdan Nis- ! tortescu și Alin Bucea. Felicitări! V_________

Orăștie (M.T.) - O manevră executată greșit l-ar fi putut costa viața, în noaptea de luni spre marți, pe conducătorul unul autoturism Dacia 1310. „în jurul orei 01.00, pe drumul național 7, pe raza municipiului Orăștie, conducătorul autoturismului Dacia 1310, Călin Florin I., de 28 de ani, din localitate, în timp ce efectua manevra de depășire, nu a păstrat o distanță îaterală corespunzătoare față de un autocar marca Mercedes, înmatriculat în Italia. Acesta din urmă era condus de Guerino G., de 49 de ani,

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.

EJ

CBrtlB VotsP"s 
întrebarea săptămânii:
Credeți că încălzirea cu centrala 
termică de apartament va deveni 

\ mai scumpă decât cea în sistem 
‘centralizat?

Trimite SMS conținând cuvântul
DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate 
și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 22 decembrie, ora 24.

învățământDeva (S.B.) - „Ne-am săturat să tot auzim că învățământul este o prioritate! Auzim acest lucru de la parlamentari încă din anul 1997. în acest an am înregistrat neîmpliniri, dar am avut și unele reușite în învățământ”, susținea, ieri, liderul Sindicatului din învățământul Preuniversitar (SIP) al Județului Hunedoara, Paul Rusu. într-un bilanț de sfârșit de an al SIP Hunedoara, liderul dascălilor hunedoreni a prezentat ca reușită principală, în lupta lor pentru drepturi, „punerea în aplicare a unor sentințe judecătorești, prin care au fost recuperați 90 de milioane de lei. Mai sunt de recuperat banii pentru 10 luni! Vom lupta mai departe pentru salarii mai mari! Pentru dascăli s-au mai obținut și alte sporuri, dar salariile nu vrem să rămână la 22% creștere salariată în 2007“. Una dintre neîmplinirile menționate este inexistența unei legi a salarizării, promisă încă din 2001, lege care, spune Rusu, „nu o vom avea în curând, după cum spune ministrul muncii”.

Trăiesc în condiții insalubrenu știu ce restanțe, dar nu se poate să existe aceeași problemă la toate cele cinci blocuri. Noi avem plătite toate 
ieri așa cum se cuvine.Spațiul în care-și desfășoară activitatea toți cei de la „Cuvântul Liber” a fost străbătut de fiorul sărbătorii atunci când din glasurile sincere ale copiilor au început să răsune minunate colinde românești. De dimineață, au colindat 37 de copii minunați ai claselor a Il-a A și a IV-a A de la Școala Generală 

cetățean italian, cu domiciliul în Italia, și a fost acroșat de autoturismul Dacia, care a fost proiectat pe celălalt sens de mers, unde s-a tamponat cu autoturismul marca Renault Clio, condus de Călin U., de 25 de ani, din municipiul Hunedoara”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subcomisar Bogdan Nițu. în urma impactului, șoferul autoturismului Dacia, Călin Florin L, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital, unde a rămas internat.

în ziarul clin 18 decembrie, ai găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă. Colecționează fiecare piesă puzzle (6) apărută pană in 22 decembrie, inclusiv, lipește-le apoi pe cartea poștală, reconstituind imaginea și depune-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l. C.P.3, Deva, sau trimite-o Ia sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, pană in 29 decembrie. în 30 decembrie poți să fii câștigătorul celor ! Toți participanții ce
se încadrează in regulament vor primi, timp de o lună, Cuvântul Liber
Alătură-te Cuvântului Liber! ___ MNK3MM
Cu noi ai numai de câștigat! JURNAll

CONCURS

(Foto: IJ.) taxele. Să se gândească și la noi că suntem multe familii cu copii mici, care acum în preajma sărbătorilor am rămas
Nr. 2 „Lucian Blaga” Deva. Ei au venit la redacție însoțiți de institutoarele Mirela Cosma și Viorica Purdea.îmbrăcați în frumoase costume populare au impresionat pe cei prezenți. Cei mici au fost apoi curioși să afle cum se face ziarul nostru, înainte de plecare au primit mici atenții dulci și au promis că vor veni și la anul!AI doilea rând de colindători a fost cel al micuților de la Grădinița cu Program Normal Nr. 3 din Deva, însoțiți fiind de educatoarea Antonia Ciucean și de directoarea grădiniței, ed. Rodica Anghe.Colectivul publicației noastre le mulțumește pentru colindul lor, venit din suflete

Cadavrul femeii a fost
identificat de polițiștiDeva (M.T.) - Cadavrul unei femei, găsit în urmă cu aproximativ o săptămână în spatele supermar- ketului Billa, din Deva, sub conductele de termoficare, a fost identificat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva. Medicii legiști au stabilit că femeia a murit din cauza unei pancreatite hemora- gice. „Este vorba de Elena P., de 26 de ani, cu domi

fără apă potabilă”, spune o locatară din Pricaz. Cetățenii mai afirmă că nu stau bine nici din punct de vedere financiar ca să-și poată permite să cumpere apă minerală în fiecare zi. „De unde atâția bani să cumpărăm apă sau suc în fiecare zi? Avem copii mici, suntem amărâți și trăim o viață plină de greutăți. Primarul din Turdaș a fost mereu alături de noi și îl rugăm să ne ajute și acum. Apa care vine la robinet este foarte murdară și lasă urme pe pereții paharelor. Nu putem bea așa ceva. Am o fetiță și îmi e teamă să nu se îmbolnăvească de dizenterie”, a spus M.C., un cetățean din Pricaz.

Primii colindători la CLsincere, și le dorește ca Moș Crăciun să-i bucure pe măsură!

ciliul in Teiuș, județul Alba, fără ocupație. împreună cu Poliția Orașului Teiuș s-au luat măsuri de identificare a aparținătorilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care femeia și-a pierdut viața.

mailto:sarida.bocaniciu@informniedia.ro
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meritului.

REMEMBER
1852-S-a născu 
iinaționale rom

E arhitectul Ion Mlncu, întemeietorul șco- 
ânești de arhitectură (m. 1912).

1968 - A murit scriitorul american John Steinbeck (n
-- ... - 1902).

1982 - A murit Arthur Rubinstein, com
pozitor și pianist american de origine 
ooloneză.
1989 * La Timișoara, în Piața Operei, o: 
sută de mii de manifestanți strigă 
împotriva regimului. Apare ideea

rezistența.
1989 - Statele 
instalează un no

Jnite ale Americii invadează Panama și 
ă' guvern.

1996 - A murit astronomul Carl Sagan (foto) (n. 1934).
2000 - Președint 
în fața Camerelo

ele ales, Ion Iliescu, a depus jurământul 
r Parlamentului.

2004 - Noul pre 
depus jurământ

ședințe al României, Traian Băsescu, a 
ui în fața Camerelor reunite ale Paria-

vnfiiiviiflA

Prognoza pentru astăziPloaie slabă. Maxima va fi de 2°C, iar minima de -2°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Lapoviță. Maxima va fi de 2°C, iar minima de -6°C.
Vineri. Condiții de ninsoare slabă. Temperatura maximă va fi de 1°C. Minima va fi de circa -6°C. Soluția Integrantei din numărul precedent: B - S - SOL - CUNUNI - ET - LAVE - TUI 

-NI - EROI - R - BAROSANA - PAPA - TRON - SÂNT - AR - VAS - IC - MS - A - 
IMPARAT - LP - 01 - ALE - REN - CRAI - PIRAT - NARA - ST - HR - INII
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Berbec
Zodia Berbecului se numără printre favoritele acestei 
săptămâni, în primul rând datorită componenței. Sunteți 
favorit în orice competiție ați concura.

Taur
Veți avea parte în mod cert de niște câștiguri, avantaje, 
suplimente financiare, o moștenire de la o rudă mult mal 
■în vârstă. Nu vă pripiți să cheltuiți banii!

Gemeni
O zi pentru schimbări majorei Nu zâmbiți, nu e glumă, 
săptămâna aceasta s-ar putea să vă logodiți. Aveți încredere 
în sfaturile partenerului dumneavoastră!

Rac

I

■

Evenimentul central al zilei ar putea fi schimbarea locului 
de muncă. Veți găsi un loc de muncă mal bine plătit și cu 
un colectiv care vă va aprecia mult mai mult.

Leu
wV Primiți un cadou din partea unei persoane dragi din familie, 

** de care vă bucurați în mod deosebit. Capacitatea de comu
nicare este excelentă.

if
o
țW?

Calendar Creștin-Ortodox_______________
Sf. Mc. Ignatie Teoforul; Sf. loan de Kronstadt.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

Calendar Romano-Catolic______________________
Ss. Abraham, Isaac și lacob, patriarhi.

Calendar Greco-Catolic________________________
Preserbarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos. S. 
Ignațiu Teoforul, ep. m.

în perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Liber vrea să 
continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagâ corect toate inteqramele apărute 
în aceasta perioada, realizează o colecție șl 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 CONTINUAM sA iți DAM 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 ... 1
.......................... Tel...... :..................
Localitatea....................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

ÎNTRERUPERI APĂ. GM, CURENT
Energie electrică______ ____ ______________ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă

Gaz___________________________ ;___________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Aleea Crinilor, bl.E 13, sc. B.

Apă____ __________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă;

rețeta zum

Dovlecei umpluți
Ingrediente: 4-6 dovlecei și pentru umplutură: 500 g carne tocată, 1 ceapă medie, 1 felie de pâine, 2 linguri cu vârf cu orez, 1/2 legătură pătrunjel verde, 1/2 legătură de mărar, 200 g bulion, 1 cub concentrat de supă, sare, piper, smântână pentru servit.
Mod de preparare: Se spală dovleceii, se taie pe lung în jumătate. Se scobesc și se presară sare. Se amestecă carnea tocată cu ingredientele pentru umplutură și apoi se umplu dovleceii. Astfel pregătiți, dovleceii se așază în tavă și se acoperă cu supă și bulion. Se dau 1 oră la cuptor, la foc mare. Aveți grijă să nu se ardă. Dacă vreți puteți să-i lăsați mai mult să scadă ca să obțineți un sos concentrat și gustos. Din miezul dovleceilor se pot face chifteluțe.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
b Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson

8:55 Vrei să fii No. 1?
9:00 Elefantul cu bulină (r) 
9:30 Desene animate: 

Spioanele
10:25 TVR 50 
10:35 Un european ca mine 

(reluare)
11:05 Lumea atește (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Corty și restul lumii 

(ep. 94, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate:

B Club Disney (SUA) 
13:50 Minunata lume Disney 
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 O zi din viața lui Joe
S (ep. 3, SUA, 2003) 

17:40 Crăciun culinar 
17:45 Vrei să fii No. 1? 
17:50 Minunata lume Dis

ney.
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

20:15 La Urgență
B(ep. 13, România, 

2006). Cu: Florin Pier
sic Jr., Daniela Nane, 
Claudiu Istodor, Crina 
Matei, Cătălin 
Paraschiv, Horațiu 
Mălăele, Victor 
Rebengiuc

21:15 Ochiul magic 
22:15 Un european ca mine.

Profesiunea Moș 
Crăciun

22:45 Jurnalul TVR 
23:05 Prim plan 
23:45 Cultura libre

0:30 Viața ca-n filme (seri-
Bal, comedie)

1:10 Cronicile din Huadu
• (acțiune, Hong Kong, 

2004). Cu: Charlene 
Choi, Gillian Chung

3:00 Jurnalul TVR (r) 
4:00 Tezaur folcloric (r) 
5:15 Viața ca-n filme (r) 
5:40 Un european ca mine 

(reluare)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
B Moș Crăciun existăl 

10:15 Om sărac, om bogat
B(s, r)

11:00 Viață de adolescent
Q (film, r)

13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăaun existăl 

13:45 Joshua (dramă, SUA, 
2002). Cu: Tony Gold- 
wyn, Kurt Fuller. R.: 
Jon Purdy 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăaun existăl 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi.

17:45 Om sărac, om bogat 
(serial) 
Te uiți și câștigi

18:45 Dăruiești și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Misiune de Crăaun
H (acțiune/comedie, Ger- 

mania/Africa de 
Sud/SUA, 2004). Cu: 
Eddie Griffin, Vinnie 
Jones, Breckin Meyer, 
Soup, Shaggy. R.: 
Anthony Hickox

22:15 La Bloc
23:00 Știrile Pro Tv. Sport 
23:45 Renegatul (serial,

BSUA, 1992). Cu: Loren
zo Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord. 
R.: Stephen J. Cannell 

0:45 La Bloc (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Misiune de Crăaun
il (film, r)

4100 Renegatul (r) 
5:00 Icstrim Tivi (r) 
5:30 Parte de carte (r) 
6:30 Pro Motor

(reluare)

Fecioară
în cursul dimineții, luați o decizie în urma căreia sunteți 
nevoit să vă schimbați programul. S-ar putea să fiți con
tactat de câțiva prieteni, cu care faceți o petrecere.

Balanță
Ușurința în comunicare favorizează relațiile cu cei din jur. 
Se întrevede o călătorie în interesul familiei. Puteți avea 
câștiguri mari din activități comerciale.

Scorpion
E de presupus că ați pornit deja cu un „bagaj" consistent 
spre viitor. Trebuie doar să fiți foarte precaut în ceea ce 
privește bugetul pregătit pentru cumpărături.

Săgetător
, Trebuie să luați o decizie importantă în privința relațiilor cu 

persoana iubită. în prima parte a zilei sunteți tentat să vă 
implicați în mai multe activități.

&

1

Capricorn
Din punct de vedere profesional, poate fi o zi reușită. Dar, 
în funcție de perspectivele pe care le aveți, veți putea pri-- 
mi laude de la șefi sau stârni invidie.

Vărsător
Poate că ultimele zile n-au fost cele mai bune din viața 
dv, dar lată că a sosit și vremea ca munca să vă fie recunos
cută. Relaxați-vă și fiți mai consecvent în-decizii.

Pești
Se anunță o zi norocoasă pentru dumneavoastră! Veți reuși 
să fructificați tot ce ați dobândit în decursul săptămânii 
precedente. Fiți mai atent la bani!

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Din dragoste 

(divertisment) (r) 
16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fag
18:00 Vocea inimii (serial, 

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

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

2030 Ziua judecății 
(divertisment) 

22:30 Fast Food (serial 
Bcomedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Crișan, Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, Edgar 
Nistor

23:00 Observator 
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

24:00 Alias (s)
1:00 întâmplări hazlii (s) 
2:00 Concurs interactiv 
3(00 întâmplări hazlii (s) 
4:15 Animax: „Roboți 

uriași - Heavy Gear*  
5:15 Vivere (r)

Redacția Jurnal W nu' ’ 
s' tei asumă răspunderea ■ 
î.. pentru eventualele :: 

modificări survenite ta

8.00 Lecția de... geografie (r) 
8:30 Poveste fără sfârșit (s, r) 
9:00 Jeremiah (s, r) 10:00 
Tonomatul DP2. Transmisiune 
directă 11:30 Caracatița (s) 
12:25 Școala părinților (doc, r) 
13:00 Omul între soft și moft (
(r) 14:00 ABC... de ce? 14:30 ; 
Poveste fără sfârșit (s, aven-. 
turi, SUA, 2001) 15:00 împre
ună în Europa. Puls - Clubul 
criticilor 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 E Forum 17:00 Jeremi
ah (s) 18:00 Lecția de... isto
rie. Civilizații antice (doc., 
Italia, 1999) 1835 Caracatița
(s) 19:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 20:00 Buge
tul meu. Prețul banilor 20:30 
Bazar 21:00 Ora de știri 22:10 
Gosford Park (dramă, SUA/ 
Marea Britanie, 2001) 0:35 
Transfer

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Baronii (s) 12:00 
Look who is winning 13:00 
Jara Iu' Papură Vouă (emisi
une de divertisment) 13:20 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16:20 
Bărbatul din vis (s) 17:20 
Naționala de bere 18:30 Știri 
Național TV 19:45 Jara lu' 
Papură Vouă (emisiune de 
divertisment) 20:15 Sărut 
mâna, mamă! 22:00 Baronii 
(s) 22:30 Miezul problemei 
24:00 Știri 030 Poltergeist - 
Moștenirea (s)

12:45 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 13:45 Taz-Mania (s) 
14:15 Liga juniorilor (s) 14:45 
Entertainment News 15:00 
Joan din Arcadia (r) 16:30 Ca- 
n familie (r) 17:00 Calea mis
terelor (s) 18:00 Verdict: 
Crimă! (s) 19:00 Viața la Ca
sa Albă (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Joan din 
Arcadia (s) 2130 Ca-n familie 
(s) 22:00 Planeta roșie (ac- 

. țiune/thriller) 0:15 Sub Pământ
SRL (s) 130 încearcă 17 ani! 
(comedie/ romantic)

9:00 Culoarea păcatului (s) 
11:00 Bărbatul visurilor mele 
(r) 12:00 Pariul iubirii (serial, 
Mexic, 2004) 13:00 Jură
mântul (s) 14:00 Iubire ca în 
filme (r) 15:15 Rețeta de acasă 
15:30 Suflete rănite (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 
Rebeîde (s) 19:30 SOS, viața 
mea! (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s) 21:30 Daria, iubirea 
mea (s) 22:45 Tărâmul pasiu
nii (s) 23:45 Bărbatul visurilor 
mele (s) 0:45 Poveștiri adevă
rate (r) 1:45 Iubire ca în filme 
(s, r) 2:45 Daria, iubirea mea 
(r) 4:00 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s)

* ? î ț 1v#-’ ■*
hiî ’ ' î• ■***■-♦

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

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Copacul fermecat (film, r) 
11:00 Tele RON 13:00 Play 
14:30 Dragoste și putere (s) 
15:00 Lecție de viață (dramă, 
SUA, 2001) 17:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19:00 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:45 Celularul (s, 
România, 2006) 20:00 Croni
ca Cârcotașilor 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
23:30 Celularul (r) 23:45 
Săptămâna nebună 0:45 Inter
viurile Cristinei Jopescu (r) 
1:45 Focus (r) 2:45 Sunset 
Beach (serial)

10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
10:30 Moș Nicolae 11:00 Ne 
privește 12:00 Știri 3:05 Brief
ing (r) 14:00 Teleshopping 
14:35 Lumea cărților 15:35 
Euromaxx (doc.) 16:00 Nașul. 
Talk-show (r) 18:00 6! Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Casa din vis 
(dramă, România, 1991). Cu: 
Gheorghe Dinică, Maia Mor
genstern, Magda Catone. R.: 
loan Cărmăzan 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 6! Vine presa! (r) 
2:15 Casa din vis (r) (dramă, 
România, 1991)

13:55 Miracolul Crăciunului 
(aventuri, Canada, 2005). 
15:25 Maestrul spionajului: 
Povestea lui Robert Hanssen 
(partea I) (dramă, SUA, 2002). 
16:55 Maestrul spionajului: 
Povestea lui Robert Hanssen 
(dramă) 18:25 Anaconda 2: 
Goana după orhideea bleste
mată (horror, SUA, 2004).' 
20:00 Polițist sub acoperite, 
(aventuri, SUA, 2005). 21:40 
Noul Jean-Claude (comedie, 
Franța, 2002). 23:15 Tineri și 
anonimi (muzical, Australia, 
2002).

12:00 Realitatea de la, 12:00 
13:15 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:20 România fără 
frontiere 17:45 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei 
20:50 România fără frontiere 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22:05 
100%. Cu Robert Turcescu
23:00 Realitatea de la 23:00

24.00 Realitatea de la 24:00
23:15 Realitatea all-inclusive

6:00 Tehnologie externă 7x / 
Petrol, sudoare platforme 8:00 
Australia sălbatică 9:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 10:00 Motociclete ame7 
ricane 11:00 Confruntări și 
fiare vechi 12:00 Tehnologie 
externă 13:00 Petrol, sudoare 
platforme 14:00 Australia 
sălbatică 1500 Brainiac 1600
Curse 1700 Automobile ame
ricane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 1900 
Alegerea dvs. 20:00 Gigantul 
aerului 21300 Discovery Atlas 
23:00 Curse și fiare vechi 
2400 Avionul care a ripostat 
200 Curse
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II:

felicitări Are 30 de lei pentru hrană
Deva (CP.) - Daci nu ați reușit să trimiteți felicitări de 
Sărbători accesați acest site, unde ve;i găsi cele mai fru
moase felicitări de Crăciun. Sunt felicitați virtuale animate, 
muzicale, gratuite.

nuram ornat.....
Dispecerat apa rece_________________ 227087
Dispecerat apj caldă 217Șoa

_Oișpeceraț_Elecțrica____________________ Ut
_Dișpecerațga?____

Informații CfR

■ O femeie trăiește cu 
150 de lei lunar, din 
care 30 sunt pentru 
mâncare.
INA JURCOME__________________________

lna.JurconeQlnformmedia.ro

Hunedoara - în plină iarnă, Mărioara Cucu, din Hunedoara, se încălzește de la flacăra aragazului. Diferența de temperatură din casă și cea din exterior a făcut din apartamentul ei un adevărat focar de infecție care-i poate deveni fatal.Mucegaiul și igrasia, mirosul pe care acestea-1 produc au provocat femeii suferințe multiple. Necazul ei este că are un handicap de gradul II și nu poate lucra. „Pe cartea mea de muncă sunt înscriși
Igrasia a cuprins toți pereții (Foto: |J.)doar 10 ani. Din 1992, când s- a desființat secția de covoare unde lucram, primesc doar pensia de handicap gradul II.Asta înseamnă 150 de lei lunar. Cu toate că bolile mă

macină, nu-mi permit nici merg la medicul de famil pentru că tratamentul pi scris nu este compensat. A că renunț la orice tratamei El nu costă mai mult de 20 lei lunar, dar n-am de un să-i fac”, spune Mărioa Cucu. ‘De două ori pe an, de Pa; și de Crăciun, femeia lucrea manual diferite obiecte. Ab atunci veniturile ei se m rotunjesc cu câte 100-200 ( lei. Bani care nu-i permit ni măcar să cumpere un co: vector ca să nu mai f nevoită să rabde de frig. înt femeii îi este teamă că cec ce o va răpune nu este boă pentru care a fost pensionat ci una nouă, pe care crede c deja o are și care provine c la igrasia din casă: bronșil asmatiformă.
Urgențe____________
Pompieri 
jandarmerie 
W-----------------------
•g.j^C~HC~~... ..........
Deranjamente lift 
Direcția Sanitar-Veter.

Kiafl-i
112

Vizită la muzeu, în lumea 
secolului al XlX-lea

Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

mduuhi mercmii
Prefectura Județului Hunedoara:
Aurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte

Primăria Municipiului Deva:

09.00-12.00

Mircia Muntean, primar

Primăria Municipiului Orăștie:

09.00-12.00

Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

■ O expoziție inedită, 
cu caracter temporar, a 
stârnit interesul copiilor 
din Orăștie.
Ina Jurcone___________________
lna.Jurconeolnformmcdla.ro

Orăștie - Expoziția cu caracter temporar „Orăștie - Sebeș, punte peste veac”, realizată de Muzeul „Ion Raica” Sebeș în colaborare cu Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie, a stârnit ieri un viu interes. Exponatele de o rară frumusețe, împănate cu ilustrate din veacurile al

XlX-lea și al XX-lea, au fost admirate încă de la inaugura9 re de zeci de elevi ai liceelor orăștiene și de toți cei prezenți. Obiecte de iluminat, fotografii de epocă cu cele două orașe, podoabe, obiecte de călătorie și decorative prezente în expoziție au arătat că frumosul a existat dintot- deauna. „Am încercat o redare a atmosferei de acum o sută de ani, căutând în spatele exponatelor acea lume creată după reguli bine așezate. Cumpăna dintre veacuri a reprezentat un moment de emancipare, cu descoperiri științifice importante, dez-

Aspect de la deschiderea oficială a expozițieivoltarea economică semnificativă, modificări în modă și artă. Am ales cele două orașe pentru că asemănările dintre ele sunt elocvente, aceste două burguri transilvănene având o evoluție isto-

(Foto: IJ.rică și urbanistică aproape identică”, declară Mihai Căs tăian, cercetător științific Îs Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie. Expoziția va mai putea fi vizitată până în luna martie.

Amplasarea aparatelor radar în data de 20.12.2006: 
I - DN 66: Biela - Bălan;
r - DN I: Tătărăști - lila - limita jud. Arad;
i - Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mlhai 

J J I Eminescu.

Începători

Cer card de sănătate

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.
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8 5 6 2

Deva (I.J.) - Câteva sute de persoane care vor să plece peste hotare în perioada sărbătorilor de iarnă au solicitat Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara card european de sănătate. Din nefericire, au fost refuzați pentru că cererile pot fi primite abia după 3 ianuarie 2007.„Circa 300 de oameni au cerut informații telefonice despre cârdul european de sănătate. Mulți s-au prezentat chiar la ghișee să obțină direct documentul. însă acest lucru este imposibil până la 3 ianuarie, când vor fi acceptate primele solicitări”, a declarat Ovidiu Bîndea, purtător de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Data cea mai apropiată în care hunedorenii pot să intre în posesia cârdului euro

pean este 10 ianuarie 2007, întrucât după depunerea cererii este nevoie de șapte zile până când se poate intra în posesia lui. Unii solicitanți au cerut actul fiind dispuși chiar să plătească o taxă de urgență. Jîntre cei care au solicitat card se numără persoane care lucrează temporar în străinătate, studenți cu burse în străinătate și chiar turiști. Lumea nu înțelege că aici nu suntem la poliție unde se plătește o taxă de urgență. Serviciul este nou și sunt convins că în viitor va exista și o astfel de variantă”, adaugă Ovidiu Bîndea.Cârdul va avea o valabilitate de șase luni și se va putea obține, la cerere, de către orice asigurat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care nu are datorii la stat.

Pensia medie, peste 100 
de euro, din 2007

București (MF) - Nivelul pensiei medii în România va depăși anul viitor 100 euro, pentru prima oară după 1990, a informat ministrul muncii, Gheorghe Barbu.Pensia medie va înregistra, la sfârșitul anului viitor, o creștere cu 20,8 la sută față de pensia medie din noiembrie 2006, atât pentru pensionarii din sistemul public, cât și pentru cei din agricultură.Potrivit lui Barbu, bugetul asigurărilor sociale de stat are prevăzute venituri totale de 22,7 miliarde lei, în creștere cu 17 la sută față de

2006, reprezentând 7% din PIB, pentru 2007. Cheltuielile estimate sunt în valoare de 22,4 miliarde lei, în creștere cu peste 20% față de 2006. Cea mai mare pondere o dețin sumele alocate pentru plata pensiilor din sistemul public (peste 90%). Anul viitor vor fi reduse contribuțiile la fondurile sociale.Contribuția la asigurările sociale de sănătate va scădea cu 1%, contribuția la sistemul public de pensii cu 0,25%, cea a asigurărilor de șomaj cu 0,25%, iar cea a asigurărilor pentru accidente de muncă cu 0,5%.
avansați
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MiniCrăciun si zâmbete
A

Soluția jocurilor din numărul precedent
9 2 5 8 7 6 4 3 1
1 7 4 3 5 9 2 8 6
6 3 8 2 4 1 9 7 5
7 6 2 9 8 5 1 4 3
3 8 9 1 2 4 6 5 7
4 5 1 7 6 3 8 2 9
5 4 7 6 9 8 3 1 2
2 9 3 4 1 7 5 6 8
8 1 6 5 3 2 7 9 4
începători Avansați

3 2 1 9 7 5 8 4 6
8 5 7 6 4 2 19 3
4 9 6 8 3 1 5 2 7
1 7 4 3 2 8 6 5 9
5 8 9 7 1 6 2 3 4
6 3 2 4 5 9 7 1 8
7 1 8 5 9 4 3 6 2
9 6 5 2 8 3 4 7 1
2 4 3 1 6 7 9 8 5

■ Acesta este titlul 
generic al unui specta
col organizat aseară de 
membrii PD Simeria.

Deva (C.P.) - Au răspuns invitației peste 200 de copii preșcolari și școlari din Simeria, însoțiți de părinți și bunici, care au fost martorii și actorii unui reușit spectacol dedicat lor, ce s-a desfășurat la Cantina Marmosim. Petrecerea s-a bucurat de un real succes între cei mici care au avut alături de ei invitați de seamă: Moș Crăciun și Crăciunița, clownii Pico și Pica. Nu au lipsit cadourile, baloanele multicolore, muzica și voia bună, colindele cântate de toți, participanții. Petrecerea Ș-a încheiat cu

Moș Crăciun și downii i-au încântat pe cei micidaruri oferite celor mici și promisiuni de reîntâlnire pentru anul viitor.„în prag de Sfinte Sărbători, femeile democrate din Simeria au încercat să aducă un zâmbet în plus pe fețele
celor mici, emoționați de numărătoarea inversă a momentului în care Moș Crăciun le va răsplăti eforturile depuse pe parcursul acestui an”, a declarat Matei Oprița, pre ședințele PD Simeria.

Programul 
Poștei

Deva (C.P.) - Programul de lucru al subunităților poștale pentru perioada sărbătorilor de iarnă va fi modificat. Astfel în data de 23 decembrie și 30 decembrie oficiile poștale vor funcționa după programul de lucru normal pentru ziua de sâmbătă. în data de 24, 25, 26, 31 decembrie și 1,2 ianuarie subunitățile poștale vor fi închise. Poșta Română informează clienții că trimiterile poștale pot înregistra timpi de circulație mai mari în această perioadă ca urmare a acestui program de lucru.

lna.JurconeQlnformmedia.ro
lna.Jurconeolnformmcdla.ro


’ miercuri, 20 decembrie 2006 îurațjgf

• Amenzi. în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 98 de amenzi la legea circulației, din care 36 la regimul de viteză, și au ridicat în vederea suspendării 4 permise de conducere, din care 1 pentru consum de alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 8.358 lei. (M.T.)
• Concert la Prefectură. Sâmbătă, 23 decembrie 2'006, ora 16.00, în Sala de Festivități a Prefecturii va avea loc un program special de muzică clasică susținut de Simona și Marian Boboia, colinde tradiționale românești și canțonete napolitane. (S.B.)

Discuții5
■ Transformarea pieței 
din Deva în centru 
comercial stârnește dis
cuții aprinse.

Deva (M.S.) - Proiectul care vizează transformarea pieței centrale din Deva într-un centru comercial de tip mall a stârnit discuții aprinse în ședința de ieri a Consiliului Local, după ce un proiect de hotărâre a fost supus spre aprobare plenului. Consilierii Partidului Social Democrat s- au arătat nemulțumiți de faptul că la precedenta ședință fuseseră discutate mai multe modificări ale proiectului care nu au mai apărut pe documentul final supus dezbaterii în ședința de ieri.„Noi am cerut ca parterul să fie prevăzut ca piață agroalimentară. Acum piațaeste la demisol, acolo unde se stabilise că va fi o parcare. Terenul este evaluat la 100 de euro pe metru pătrat, în

aprinse pentru mailburicul târgului”, a declarat consilierul PSD, Vasile Țonea. Replica a venit de la consilierii PNL, care i-au acuzat pe social-democrați că s-au opus unor proiecte de investiții ce și-au dovedit utilitatea în timp.„Proiectul este o chestiune de oportunitate. De ce să mai amânăm distrugerea mafiei piețelor și a hoților de buzunare?”, a spus consilierul Partidului Național Liberal, Pompiliu Crai. El a admis că sunt persoane „frustrate” de apariția proiectului de modernizare a pieței, dar a menționat că aceștia sunt „cei care fură la cântar”.în final, proiectul a fost aprobat de consilieri și prevede ca noul centru comercial să aibă o piață de 1500 mp la demisol, iluminată natural. O altă piață, de 900 mp, va ficreată în spațiul exterior clădirii mall-ului. Investiția totală în complexul de două etaje se va ridica la 8,5 mi-

Daruri de la polițiști. După ee i-au colindat, copiii și tinerii din Centrul de Integrare Socială și Profesională de la Bretea Strei au primit ieri cadouri din partea polițiștilor hunedoreni. Acest Centru se află din anii ’90 sub ocrotirea polițiștilor care în fiecare an, de sărbători, au fost alături de aceștia. (M.T.) (Foto: t Mana)
Vremea după splina porcului

Ludești (M.S.) - Un inedit calendar al iernii este întocmit de țăranii care locuiesc în satele situate în imediata vecinătate a cetăților dacice din Munții Orăștiei, care „citesc” starea vremii în splina porcului tăiat în preajma sau chiar în ziua de Ignat. Familiile din satul Ludești, comuna . Orăștioara de Sus, care, au apucat să taie porcul de Crăciun, spun că iarna acestui an va fi mai săracă în precipitații și că prima zăpadă mai abundentă va cădea abia după Sărbătoarea Crăciunului. „Splina porcului ne arată cum va fi iarna. Dacă splina este groasă, atunci iarna va fi grea. Cred că iarna asta va fi ușoară, cu zăpadă, dar nu prea multă, pentru că splina se subțiază brusc, la un moment dat”, susține Olivia Gavriloiu, din satul Ludești. Specialiștii în istoria religiilor afirmă că obiceiul citirii viitorului în măruntaiele animalelor se regăsește din perioada anterioară creștinismului.

Noul Mali stârnește polemici încă din faza de proiectlioane euro. Este posibil ca martie 2007 și să se încheie lucrările să înceapă în luna într-un an și jumătate.

Da, destul de mulțumit. Am primit o primă măricică și e mai mult decât binevenită acum, în preajma sărbătorilor.
Anonim, 
Deva

Bărbat decedat

■rn alți ani primeam Ași eram foarte mulțumită, dar acum sunt în concediu de maternitate și nu am primit nimic.
Carla Ciorogar, 
Deva

Deva (M.T.) - Cadavrul unui bărbat a fost găsit în zona Ilia, pe D.C. 154, între satele Ulieș și Cuieș. „Din primele verificări efectuate polițiștii hunedoreni au stabilit că aparține Iui Ioan D., de 50 ani, din Deva, fără ocupație și fără antecedente penale, nefiind suspiciuni de comiterea vreunei infracțiuni”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Cauza exactă a decesului urmează a fi stabilită de către specialiști.

■

Eu nu am primit nici o primă înaintea sărbătorii Crăciunului. Nu știu de ce nu s-au dat. Cert e că ar fi fost binevenită.
Alexandru Maier, 
Deva

Nici eu și nici soțul meu nu am primit vreo primă de sărbători. Ar fi fost bine pentru că acum vin niște cheltuieli în plus.
Mariana S.,
Deva

Din păcate, noi nu primim prime de sărbători pentru că suntem bugetari. Dacă se dădeau ar fi fost binevenite.
Anonim, 
Deva

CL V
aduce 
Crăciunul

fiecare 
■U casă!

Vrei.ca Moș Crăciun să fie maLdarnic_anul acesta? Câștigă cu_CL_îr) 27 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau pcntm ca masa de

Sarbâton sa-1 i fie asigurata sau care să-ți îndulcească Sărbătorile sau ca să primești multi < olindatori.
Fâ-p un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participa cu copia după 
chitanță pană în 21 decembrie Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGUIAMENT ld ■ m; pni pariu .pu .ir-yaptu SC Inform Media S.R.i și
t-.K 1 imleh? ace.1 <,le qadulh’ I m II K' lntu jiplin.>'nl\ne ia tel 21 1275», ml, 8806.

RECLAMA CONCURS



Jucătorii nu vor pleca gratis

• Prăbușire. După 47 de ani de prezență neîntreruptă pe prima scenă a rugby-ului românesc, Știința Petroșani este în pragul desființării. Recent, echipa, care se află pe ultimul loc în clasament, a fost părăsită și de antrenorul Ion Rațiu, după un scandal pornit de la lipsa medicului de la un meci oficial. (V.N.)
• Sediu. Una dintre problemele serioase pe care AJF Hunedoara o va avea în perioada următoare este cea a sediului propriu. După intrarea în UE instituția va trebui să aibă o asemenea „casă". Costurile vor fi acoperite în proporție de 25% de FRF. (V.N.)
• Contract. Ionel Ganea a declarat că va semna un contract cu Rapid. „Domnul Copos mi-a trimis un contract pe doi ani și jumătate ca jucător și apoi se prelungește. Eu semnez, dar nu săptămâna asta. Aștept să vină avocatul", a spus Ganea. (MF)

■ Cătălin Mulțescu 
rămâne până în vară, 
dar nu și-a prelungit 
contractul cu Jiul.
Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Petroșani - Aflat în ultimele șase luni de contract, Cătălin Mulțescu, portarul echipei Jiul Petroșani, a declarat că nu și-a mai prelungit înțelegerea cu gruparea hune- doreană, deoarece nu s-a înțeles cu patronul Alin Simo- ta asupra unor detalii financiare. „în ciuda zvonurilor lansate la adresa mea cum că aș fi semnat cu Ceahlăul Piatra Neamț eu doresc să-mi duc contractul la bun sfârșit. Nu voi pleca nicăieri de la Jiul până la vară”, a declarat Mulțescu.
Punctaj maxim

Nu mai face față
Petroșani (V.N.) - Dumitru Marcu, direc

torul tehnic al Clubului Jiul, a confirmat zvonurile potrivit cărora Dan Găldeanu s- ar afla pe lista jucătorilor ce vor fi disponi- bilizați. El a spus că fotbalistul are multe kilograme în plus și nu mai face față nivelului Ligi I. „Este un caracter deosebit, dar vârsta și greutatea îi aduc dificultăți. Are 
și multe probleme de sănătate. Când voiam să-l băgăm în teren, se accidenta. Cred că accidentările sale sunt reale și nu cred că ne-ar minți”, a spus Marcu. Găldeanu nu a mai fost inclus în lotul Jiului de la meciul cu Universitatea Craiova din etapa a XIV- a a Ligii I. Mijlocașul a afirmat că își dorește să rămână la Jiul, dar nu a negat faptul că din iarnă ar putea semna un contract cu echipa din liga a doua, respectiv Universitatea Cluj.

■ Campioana Europei 
la șah categoria 10 ani 
a jucat perfect la ulti
mul turneu din 2006.
ClPRIAN MaRINUȚ
dprlan.marlnut@lnformmedla.ro

Petroșani - Daria Vișănescu, de la Comexim Lupeni, campioană națională și europeană ,, în 2006 la categoria 10 ani, a' obținut șase puncte din șase posibile la turneul internațional de șah la care au participat loturile naționale ale României, Bulgariei și Ungariei. La competiția desfășurată săptămâna trecută la Snagov s-au întrecut cei mai buni copii și juniori de 10, 12 și 14 ani din cele trei țări, iar Daria a ocupat locul I la categoria 10 ani fete, la fel ca și echipa României. “Micuța

Nici o ofertă concretă până în prezent Cătălin Mulțescu (Foto: CL)De asemenea, antrenorul Jiului, Marin Tudorache, a afirmat că nici un jucător nu va pleca gratis de la echipă. „Până în prezent, pe adresa clubului Jiul nu a venit nici o ofertă concretă. Toți se laudă că pleacă, că au echipe,
Daria

(Foto: CL)Kasparova” din Valea Jiului care după câștigarea titlului continental a devenit cea mai tânără maestră FIDE din istoria șahului românesc a susținut cu succes înainte de turneu un simultan la 10 mese, având ca adversari elevi de la școlile din Snagov. “Dacă juca așa și la CM sigur era pe podium. E important că încheiem în forță acest an în 

dar Jiul nu a primit nimic. Oricum vreau să fie clar pentru toată lumea. Nici un jucător nu va pleca pe gratis, nici măcar cei la serviciile cărora vom renunța. Fotbaliștii au o grilă bine stabilită și nu pleacă nimeni

icare Dafria a cucerit două titluri importante, cel național și câ european și a avut un parcurs bun la mondiale. Nu vom mai avea turnee până în februarie, dar pregătirea nu o vom întrerupe aproape deloc. în 2007, Daria trebuie să confirme că succesele din acest an nu au fost întâmplătoare”, afirma Gheorghe Șcurhan, antrenorul șâhistei. 

cum îl taie capul”, a spus Tudorache.Deocamdată, surse din cadrul clubului Jiul spun că pe lista cu jucătorii transferabili se află numele lui Dan Găl- dean, Constantin Borza și Adrian Ilie.
Portari

Petroșani (V.N.) - Marin Tudorache, tehnicianul de la Jiul Petroșani, a declarat că echipa sa a pierdut multe puncte în acest sezon din cauza portarilor Dumitru Hotoboc și Cătălin Mulțescu. „Orice jucător care pleacă de la Jiul este o pierdere, dar sincer vorbind Jiul a pierdut multe puncte și pe mâna portarilor săi”, a spus Tudorache. Antrenorul nu este de acord cu intenția unor jucători care vor să depună memorii la FRF pentru că nu și-au primit banii la timp. „Decât să lucrez cu astfel de fotbaliști care au în cap numai bani, mai bine lipsă. Pot să plece liniștiți”, a spus el.

1440 de minute naționale oricând, 8 luni

e minute naționale lunar,

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:dprlan.marlnut@lnformmedla.ro
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PE SCURT4 4 } f/jtm 4 i J i 444 4 4 4 i i'J / 4 /i 4 4 4 i'f fi i J 4 4 4 4 J i i i t 4 4 4 4 4 ■• Desemnare. Atacanta braziliană Marta, în vârstă de 2Q de ani, a fost desemnată jucătoarea FIFA a anului 2006, a anunțat luni seară, la Zurich, Federația Internațională de Fotbal. Marta joacă sub culorile clubului suedez Urnea, întrucât fotbalul feminin nu este încă sport profesionist în Brazilia. (MF)
• Revenire? Zinedine Zidane, retras recent din activitatea sportivă, a lăsat să se înțeleagă că ar putea rămâne în lumea fotbalului, luni seară, la Zurich, cu ocazia galei pentru desemnarea „jucătorului FIFA al anului", italianul Fabio Cannavaro de la Real Madrid. (MF)

Alt titlu pentru Cannavaro

Chivu, incert
București (MF) - Fun- | dașul Cristian Chivu es- ; te incert pentru partida i pe care echipa AS Roma o va disputa, miercuri, în deplasare, cu formația AC Torino, în etapa a i XVII-a din Serie A. Chivu, care nu a participat la antrenamentul de luni seară, are probleme laglezna stângă în urma u- nei lovituri primite în partida AS Roma ■ US Palermo, scor 4-0, din e- tapa a XVI-a. Chivu a fost înlocuit cu Aleandro Roși în minutul 88 al partidei cu Palermo. Deși are glezna umflată, internaționalul român va fi inclus în lotul pentru meciul cu Torino și ar putea fi introdus pe teren, deoarece antrenorul Luciano Spalletti are mari probleme de efectiv. Spalleti nu îi va putea folosi pe Ferrari,Aquilani, Faty, Vucinici,accidentați, Și pe dașul tian Panucci.suspendat.

Martinez și Perrotta, toți

Omagiu celor decedați
Roma (MF) - Juventus Torino a adus un omagiu la Bologna celor doi tineri jucători decedați în mod stupid vinerea trecută la centrul de antrenament al clubului, cu ocazia unui meci din etapa a 17-a a campionatului italian de fotbal de divizie secundă. Un minut de reculegere a fost păstrat înainte de debutul partidei pe care Bianconeri au disputat-o cu o banderolă neagră. De asemenea, la încălzire jucătorii au purtat tricouri albe pe care au fost inscripționate prenumele celor doi adolescenți dispăruți, Alessio și Ricardo. Vinerea trecută, cei doi tineri în vârstă de 17 ani s-au înecat într-un mic lac artificial din interiorul centrului sportiv de la Vinovo. Conform primelor elemente ale anchetei, aceștia încercau să scoată un balon căzut în apă.

Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Jacques Rogge, a sosit la Alger pentru o vizită de două zile. El va asista la lansarea unui program de introducere a valorilor olimpice în învățământ. (Foto era)

< : .........  J

Ionel Ganea
(Foto: EPA) 

„Gheata 
de Aur"
Zurich (MF) - Ionel 
Ganea (Dinamo Bu
curești), golgheterul 
la zi al Ligii I de fot
bal, cu 14 reușite, se 
află pe poziția a 17-a 
în clasamentul celor 
mai buni marcatori 
de pe continent în în
trecerile interne, ierar
hie ce desemnează 
câștigătorul „Ghetei 
de Aur". Ganea a a- 
dunat 21 de puncte 
(14 goluri înmulțite 
cu coeficientul campi
onatului nostru, 1,5) 
și se află la egalitate 
cu Mladen Petrie (FC 
Basel) și brazilianul Jo 
(fSKA Moscova), dar 
și cu Indrek Zelinski 
(FC Levadia Tallinn/ 
Estonia - care are co
eficient 1) - 21 de 
goluri marcate. Pe 
primul loc se află es- 
tonianul Maksim 
Gruznov (IK Trans 
Narva), cu 31 de 
puncte (31 de goluri), 
dar campionatul s-a 
încheiat în această 
țară.

■ Cannavaro, al doilea 
italian desemnat cel 
mai bun fotbalist al 
lumii, după Baggio.

București (MF) - Fundașul echipei Real Madrid, Fabio Cannavaro, desemnat, luni seară, la Zurich, câștigător al trofeului FIFA World Player, este al doilea italian distins cu acest premiu, după Roberto Baggio, în 1993. Cannavaro a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii în 2006 pe baza voturilor căpitanilor și antrenorilor echipelor naționale din țările afiliate la FIFA, italianul trecându-și, astfel, în palmares, al doilea titlu individual de prestigiu, după Balonul de Aur obținut în luna noiembrie.„Pentru mine este o mare onoare să fiu aici, pentru că acest sezon a fost incredibil și mi-a adus mari satisfacții.
„Legătură cu dreptatea..."
■ Dacă nu se schimbă 
decizia CAF în cazul 
Munteanu, urmează 
UEFA și FIFA.

București (MF) - Președintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a declarat, marți, că în cazul în care decizia Curții de Arbitraj pentru Fotbal (CAF) privind litigiul cu Dorinei Munteanu nu va fi schimbată, va face memorii la UEFA și FIFA. „Tot din cauza arbitrilor am pierdut. De altfel, aceste comisii au fost suspendate până în ianuarie. Am crezut că vin juriști, teoretic, străini de fotbal, dar aceștia au fost mai incorecți decât ceilalți. Membrii CAF au fost propuși de diferiți președinți de club, care aveau alte interese. Cred

Schioarea americanăJulia Mancuso a obținut prima sa victorie în Cupa Mondială feminină de schi alpin, impunându-se marți la Val d’Isere (Franța). (Foto: epa)

^2________________________ J

Tony și Fredy, la CFR
București (MF) - Fundașul stânga portughez al echipei Pacos Ferreira, Frederico E- manuel Tavares Martins „Fredy”, de 27 de ani, și fundașul dreapta francez al echipei Es- trela Amadorâ, Antony Da Silva „Tony”, de 26 de ani, au fost transferafi la formația CFR Cluj. Președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, s-a declarat mulțumit de achizițiile făcute și consideră că echipa sa are acum valoare de podium în Liga I. „Sunt foarte mulțumit de cele două trans

Cannavaro, Ronaldinho și Zidane, cei mai buni în 2006Este ciudat pentru un fundaș să stea între Ronaldinho și Zidane. Nu pot cere nimic mai mult, după ce am câștigat și Cupa Mondială, și Balonul de Aur” - a spus Cannavaro. Fabio Cannavaro, în vârstă de 33 de ani, a început anul 2006 ca jucător la Juventus Torino, echipă unde a fost coechipier 

Situație incertă pentru Dorinei Munteanucă se va relua întreg procesul. Dacă nu se va face dreptate în România, merg la UEFA și FIFA”, a spus Mureșan. Iuliu Mureșan a menționat că va cere o revizuire a cazului Dorinei Munteanu. „Nu degeaba au fost suspendați. S-au făcut niște aranjamente care nu au
Acasă la campioana mondială
■ Reprezentativa 
României va juca pe 7 
februarie 2007 un ami
cal cu naționala Italiei.

București (MF) - Directorul general al Federației Române de Fotbal, Ionuț Lupescu, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că echipa • națională a României va juca în 2007 meciuri amicale, cu Italia, în deplasare, pe 7 februarie, cu Turcia, pe 22 au gust, și cu Germania pe 12 septembrie. în deplasare. „N- au fost ușoare tratativele cu Italia, care durează de 3-4 luni, și mă bucur că vom juca acasă la campioana mondială. Locul de desfășurare va fi anunțat ulterior”, a spus Lupescu. Președintele FRF, Mircea Sandu, a completat, spunând că Ionuț Lupescu s-a folosit, pen- 
feruri. Am întărit apărarea, cea care ne-a creat probleme în tur. Acum valoarea lui CFR este de podium”, a spus, marți, Mureșan.Fredy a semnat un contract pe trei ani și jumătate cu CFR Cluj. CFR a plătit pentru transferul lui Fredy, care și-ar fi încheiat la vară contractul cu Pacos, suma de 300.000 de euro. „A fost o propunere de nerefuzat nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere sportiv”, a declarat Fredy. 

cu Adrian Mutu și cu care a câștigat, pe teren, campionatul Italiei. Trofeul i-a fost însă retras grupării torineze și acordat clubului Interna- zionale Milano, după ce, în urma unei anchete, s-a stabilit că Juventus a fost implicată în scandalul meciurilor trucate din campionatul Italiei.

nici o legătură cu dreptatea”, a afirmat oficialul clujean. Antrenorul echipei FC Argeș, Dorinei Munteanu, va putea fi legitimat ca jucător la formația piteșteană, însă va trebui să ispășească o suspendare de opt etape, conform unei decizii luate, luni, de CAF.

Un test deosebit cu campionii mondiali (Foto: EPA)tru a perfecta acest amical, și de ajutorul lui Florin Răducio- iu, care a fost coleg cu selecționerul italian Roberto Do- nandoni, la AC Milan. Lupescu a mai spus că lucrează la programul meciurilor amicale pentru 2008, când sunt patru date libere în calendar, pre

Jucătorul echipei Denver Nuggets, Carmelo Anthony, a fost suspendat pentru 15 meciuri, din Liga nord-americană de baschet (NBA), pentru că a lovit un adversar în timpul incidentelor de la meciul cu New York Knicks. 
(Foto: EPA) <______________________________________________________________________y

Câștigătorul din 2005 al trofeului FIFA World Player, brazilianul Ronaldinho, a ocupat doar locul trei în acest an, în ciuda faptului că a câștigat Liga Campionilor cu FC Barcelona. Poziția a doua în ierarhia celor mai buni fotbaliști a fost ocupată de francezul Zinedine Zidane.
Secretare?

București (MF) - Baschetbalistul american al echipei Rapid București, Chris King, a declarat că debutanții din liga profesionistă nord-americană (NBA) sunt tratați ca niște secretare. „La începuturile mele în NBA făceam tot ce îmi spuneau superiorii. învățăceii e- rau tratați ca niște secretare: făceau cafele, cumpărau ziare și gogoși. în ziua de azi, debutanții nu mai sunt tratați așa”, a spus King, care a evolu- I at la formațiile Seattle Supersonics și Utah Jazz. King a dezvăluit faptul că a jucat împotriva legendei baschetului profesionist, Michael Jordan.

cizând că a contactat federația din Franța pentru a găsi o posibilitate de a perfecta un meci amical. „Am vorbit cu Platini și m-a întrebat dacă nu vreau să vorbească cu Dome- nech pentru un amical. I-am spus că da”, a adăugat președintele Mircea Sandu.



miercuri, 20 decembrie 2006

Radio Deva

O POARTĂ DESCHISĂ SPRE EUROPA
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SICILIA de la 1 IO €
SPANIA 4'1,90 €
GRECIA dela65 €

TEL: Deva -0254/23.15.19
Hunedoara -0254/74.87.84

Vrei o mobilă moderna, de calitate și ieftină? 
Doar ttiagazimd IMTO |î-o poate oferi.

1DD% local
Vând ap. 2 camere (03)

• parter, balcon tnchis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, Gojdu, Ai, Crinilor, 
125.000 ron sau schimb cu apartament central 
cu garaj, diferență. Tel. 0723/227569. (T)

• In Om, zonaZamflrescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandat», balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

» decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
»semldecomandate, centrală termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780.

' (Al)
• circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil, Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• zona Minerului, et. 1, dec., faianță, gresie,
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2) '

• 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)
• pe 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)
• b-dul Mlu 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, bale, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
» urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Emlnescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3) 
» dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 

st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel, 0740/290024. (A3)

• drcult, grttl», faianță, parchet, cabină de duș. 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)

• Mtnidtc, grazia faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mil, neg, tel. 
0740/290024. (A3)

• umld«&, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mil. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)

• decomandat», etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel.0723/251498,0745/302200. (A4)

• decomandat», etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808.  (A4)

• decomandate, eta| 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

LEGENDA AGENȚII IMOBILIARE: 

Al - 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

CONCURS

“Moș Crăciun la noi sosește!”

„Cuvântul liber" va premia, si in acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor, având ca tema: Moș Crăciun. Concursul nostru se adre
sează elevilor din clasele l-VIII. Desenele trimise în perioada

pot fi atât pe portalul Hunedoara Online
la adresa in perioada 16 - 20 decembrie, cât și
completând și trimițandu-ne taloanele de vot apărute în aceeași 
perioadă în ziar, pe adresa redacției din Deva, Bulevardul 22 
Decembrie, nr.3ZA, parter, sau sa le depună în cutiile speciale 
Cuvântul Liber. Mai nrulte taloane, mai multe voturi! în 22 decem
brie desenul câștigător va aduce

Nume...............
Adresa............
Localitatea.....

.Prenume
................................Tel........ 
.. Votez pentru desenul...

BEGULAMIENT
Luciarile copiiloi trebuie să fie in foi mat 
A4, sub formă ele desen colorat. Desenul și 
fotografia clasei câștigătoare vor fi incluse y 
atât in ziar, cât și pe portal. Informații sb,pli- v 
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 88 3d

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse in cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- in Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu ■ B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra ■ la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoaglu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison 
(Șc. Generală Nr.l)
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

4 k

Cere-ne și nouă și cu siguranță RDS.Tel îți va dărui!

www.rdstel.ro

RECLAME

De Sărbători șl după, merită să vorbești mai mult cu cei dragi. Pentru 
că RDS.Tel îți dăruiește de 2 ori mai multe cadouri: 6.000 de 

telefoane bxe fără fir și tarile reduse cu paria la 50% față de cele ale 
vechiului operator de telefonie fixă.

Ești unul dintre cei mai vorbăreți clienți RDS.Tel Conect din orașul 
tău? Telefonul fix fără fir poate fi al tău. Tot ce trebuie să faci este să 

te bucuri de conversații lungi și plăcute cu prietenii și familia. Iar 
dacă te afli printre cei mai vorbăreți, noi îți oferim telefonul!

* Pentru mai multe detalii, consul tați Regulamentul pmmtajiei.

http://www.rdstel.ro
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• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 

’ -termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 

. euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200.
(A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel; 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)

• zona, Lie. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095.

. (A4)
■ • etaj3,centrală termică, Scărișoara. preț83.000
- ron. negociabil, tel. 0745/302200. (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, 
> 0724/169303,0742700522a (A5)
* • et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
•' Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400,
■ 0724/169303,0742/005228. (A5)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

(66748),'

NUMĂRUL 1 MONDIALf
PROMOȚIE ®

15 SEPT. - 30 NOV.Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
1.
2
3.
4. Orăștie. Str. Eroilor, bl. CI part, tel: 244603

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

lCRIOTIsl O,STR.IIARASMI«I8

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Și CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-

Tel/Fax ;O2 54/231552 MoblkO 721/032271 1

A

Moș Crăciun a VENIT!!!
Cu NUMAI 77S lei [TVA indus),

puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de iarnă

Deva, bd. Deeebal, bl. I parter
Deva, bd. I. Mania, bl. J parter
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9

+ GRATUIT o cameră web
'fără monitor

Venrți la DUAL să vă Iu ați cadourile
bd.l.Maniu, bl.C, parter, tel:230449

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS5

■ TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALS ■ RULOURI 
•f0% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

1

• et intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• 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)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

tel; 23031 Oi 
tel: 230210 
tel; 712592
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• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semideo, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego- 
Ciabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483, (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, In Deva, zona Minerului, Al. Jiului, Titu 
Maiorescu, M. Eminescu, ofer prețul pieței. Tel. 
0723/585641.0720/323357. (T)
• urgent In Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

• 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 pîna la 130,000 ron, tel. 
0730/4742751 0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• In Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon 
închis, contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dea, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dac, 2 băi, 2 balcoane, termopane. gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona Imp, Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• itmldea, parchet, apo,metre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel.0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
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 băi, Dafcon, deco
mandate. termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
•dea, ot 2, CT proprie, 2 băi. 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str, Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228» (A5)
• et Intermedter, dec.. CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decemprie, preț 
175.000 RON, tel. 223400. 0724/169303. 
0740/914688. (A5)
• zona Deeebal, et. 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Deeebal, decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona Împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• str. Scărișoara, et. 3, semidec., liber, balcon 
închis, laminat aipometre, instalație făcută pt. 

CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)

• zona Titu Maiorescu, semidec., et. 4, izolat CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125,000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608. (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semidec., et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg,, tel. 206003,0745/159573, 
(A7)
• B-dul Decebal, dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
• zona parc, dec., 2 băi, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)
• zona Împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp. preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semideo, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1. zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală. Brad. 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490.0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07) Cumpăr casă (14)

• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dea, gresie, faianță parchet CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

I • dec, CT, 2 băi, boxă* 2 * balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro. neg, tel. 0740/290024. (A3)
• dea, living, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)

• decomandate, etaj 2, zona Eminescu. cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• ■LI, dec, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dea, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688.. (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în 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 în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60,000 euro, tel 235208; 
0724,620358, (A6)
• bloc cu mh zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tei. 235208,0729/018866. (A6)
• zona I. Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie,-faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere 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. 
231.800. (A9)
• Brad, (tal 2, zonă centrală, cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• In Dtva, 6 oaicoane. 2 băi, 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. 
0745/786578. (A8>

Vând case, vile (13)
• cast, In Deva loc central, sau schimb cu 
apartament, în Deva loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plus diferență Tel. 
0254/215795. (T)
• casă nouă, în -Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 
120.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă, la 14 km de Deva 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, totul nou, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1.500 mp, apă curent, sobă teracota 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• ivgeirt,2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă, P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)

• zona Barițiu, Ot 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)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231800; 
0740/317.314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

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

SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIESC FAVIOR VIDRA 5A PRAȘTIE “ societate în reorganizare judiciară - organizează vânzarea prin !l
LICITAȚIE PUBLICA îh data de 19.01.2007, ora 12.00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazar, nr. 2, jud Hunedoara a următoarelor bunuri 
imobile:

1. IMOBIL corp D în suprafață de 173.82 mp. și teren aferent (101.801 RON +TVAL
2. IMOBIL corp A+C-+E situat în zona mărginașă a incintei fabricii, cu deschidere ia str. V. Babeș, în

mp, parter + etaj 1 șl teren aferent (730.005 RON+-WA).
3. GARAJ (IMOBIL corp B) în suprafață de 217.6 mp, parter și teren aferent (130.833 RON +TVA).
4. CENTRALĂ TERMICĂ în suprafață de 706,45 mp. oarter și teren aferent (413.018 RON +TVAI
5. CLĂDIRE MAGAZlEfelectrldenl și tâmplari) în suprafață de 919,39 mp. parter și teren aferent <256 762 RON +TVA).

. S. MAGAZIE PIESE SCHIMB în suprafață de 644.27 mp, demisol + parter și teren aferent (355.826 RON «Nft
7. CLĂDIRE ANEXĂ situată în Incinta fabricii cu o suprafață desfășurată de 1.206,83 mp. parter + etaj 1 și teren aferent (863 129 RON 

♦TVA).
8. BARACA METALICĂ Șl PVC în suprafață de 680,48 mp, parter și teren aferent (53.825 RON WVA).

9. ATELIER MECANIC în o suprafață de 395,95 mp, parter și teren aferent (280.520 RON +TVAI.
10. SĂDIRE DE PRODUCȚIE PENTRU: CONFECpi BLANĂ, MAGAZIE, MATERIALE, DEPOZIT PIEI BRUTE Șl TEREN AFERENT In suprafață 

utila de 2955 mp (790.000 RON+TVA)
Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru care se licitează.
Caietul de sarcini și orice fel de Informații sunt la disoozițla eventualilor cumoărători la sediul societății din Orăștie, str.Gh Lazăr. nr. 

2, jud Hunedoara șl la telefon 0724-256676.

*

Vând case la țară (17)
• 3 camere, gaz, șopru, șură grădină mare, 
pomi, vie, situată în comuna Giugud, nr. 43, 
udețul Alba. Tel. 0254/221328. (T)

• casă In roșu, în Vața, sc 180 mp, grădină 
apă curenta, 5 camere. Tel. 0745/193909. 
(3/18.12)

• casă, In Bretea Mureșană, loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

• confort L dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et. intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort L dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, baie; et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dea, ocupai i imediat, zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dea, 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)
• semideo, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
e dea, gresie, faianță, parchet, CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)

• urgent semideo, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
e zona Decebat zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabilă imediat preț 83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498 0745/302200. (A4)
• zona Deeebal, dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
Ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Minerului, bloc de cărămidă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

■ et 1, dea, contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări; 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)

• zona Piață, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre. preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)

• zona Dadă 1 cameră, baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288, (A8)
• dea, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)

B Organizația PNL a 
municipiului Hunedoara .7/convoacă adunarea generală extraordinară de 

alegeri pentru ziua de 21 decembrie 2006, ora 15.00, la Casa de Cultură a municipiului Hunedoara.în cazul în care nu este realizat cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, adunarea generală se convoacă pentru ziua de 22 decembrie, 2006, ora 15.00, la Casa de Cultură a municipiului Hunedoara.
Biroul PNL

(72792)

• semideo, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, telefon 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră In Deva, orice zonă se oferă preț 
bun, plata imediat, de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67.000 ron până la 90,000 ron, tet 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)
• două terenuri, de 6000 și 24.700 mp terenfy 
localitatea 7otești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. a)

• intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată, apă gaz, canalizare, toate la poartă 
acte în regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18. (T)

• intravilan, pretabil depozit/hală/sp. comer
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect hală branșamente de utilități, totul 
pregătit pt. a se construi pe el, pers, fizică 35 
euro Tel, 0723230204. (T)

• urgent, 1779 mp teren, între Deva și 
Sântuhalm, zona Alaska. Tel. 210869, 
0721/430502. (T)

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

• intravilan In Șoimus, st 4600 mp, fs 70 m, preț
20 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

• urgent, teren intravilan, st=3519 mp, fs=20 m. 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)

• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs-20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)

• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m. 
facilități: apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• teren in Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt. investiție, construție 
casă acte la zi, preț de ia 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 

0740/535095. (A4)

• teren Intravilan la DN 7, ia intrare In Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
C724/1693C3, 0742/005228 (A5)
e teren Intravilan, 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 Simeria, 2 
parcele alăturate a căte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)
e 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva în prelungirea str. I, Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• 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)

• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tet 
0745/786578 (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp. fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, negi 
tel. 0745/786578. (A8)

• Intravilan, In Deva zona Zăvoi, 5-1000 mp, FS-
18, utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9) *

• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate t 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.778 (A9)

• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
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• „Moșul” vine la tine și anul 
acesta, pentru o sumă mo
dică de 10 ron. Merită să faci 
copilul tău fericit. Tel. 
0726/621049,0728/466491. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

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

-’BENE Internațional ' 
calculatoare * monitoare 
imprimante • accesorii pc 
kiipwtatw «Erect sistant wri țl second

• pe b-dul Decebal, et 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)

• pe b-did Decebal, et 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)

J «str. Caragiale, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 

nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată, aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) 
apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208 0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, mobilat 
și utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358. (A6)

Ofertă specială:
NONIÎOR19’LCD WIDE SCREEN LGFUTRON, 6 VSTIWM 
NmK, n». î comat m sta, nu acuș, a un uimii 
LAPTOP MSI3400 MHZ, 512 DOR AM, ® 
HDD 80 GB, DVD-RW, 2199 RON maus § 

I LAPTOP PIIIku999NN,imimb

• Brad - 0,5 ha ♦ pădure pentru construcție, 
case de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.450 A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• In Deva, P+l, 150 mp și teren, 2 garaje, centrală 
termică, 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)

• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Emlnescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță, contorizări, 
ocupabll repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mârăștl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786576 (A8)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. CD
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 

■». curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
i 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Imobile chirii (29)

• oferim de închiriat spațl excepționale 
pentru birouri: 40, 43 și 22 mp, preț 10 
euro/mp. TeL 0254/208210, 0723/130466. 
(7/1412)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

S.C. „AXUM COMP" S.R.L.
Arad, Bd. Revoluției, nr.12-18, sc. B, apt. 3 

ANGAJEAZĂ:
+ SUDORI și INSTALATORI 

CERINȚE:
- disponibilitate la deplasări în țară;
- rezistență la efort fizic;
- seriozitate și spirit de echipă.

Se.oferă: salarizare avantajoasă, bonuri de masă.
Iei 0257/252.104; C.V. se poate trimite la fax. 0257/252.108 
email: offlceaaxumcom.ro: sau personal la sediul firmei.

---------  (72491)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

• apartament 2 camere, zona Dacia, et3. C.T., pe 
termen lung, pentru persoane serioase, preț 100 
euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)

• garsonieră, zonă centrală, et 1, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră, dec, nemobilată, parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat, CT, zona 
Banca T ransilvania, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere dec., et. 2, nemobilat, 
zonă centrală, preț 150 euro/lună, tel. 
0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere, mobilat și utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună, neg, tel. 0745/640725. (A7)

• apartament 3 camere dec, zonă centrală, 
mobilat, utilat, contorizări, preț 200 euro/lună, 
tel. 0745/159608. (A7)
• apartament 3 camere semidec, et. 1, nemo
bilat, contorizări la apă, gaz, zona centrală, preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere semidec, parter, zona 
Kogălniceanu, balcon, apometre, gaz contorizat, 
nemobilat, preț 120 euro/lună, tel. 206006, 
0749/268830. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat, modern, pentru birouri, 
sediu firmă, preț 250 euro/lună neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• închiriez sp. corn, s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă, căldură, 
preț 50 euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez uscâtorle amenajată ca sp. corn, 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)
• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă, 
zona Simior Bărnuțiu, preț 100 euro/lună, tel. 
206003,230324. (A7)
• Inchlrtaz spațiu comercial, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• spațiu comordal în Deva, zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat, contorizări, 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, culoare albastră, unic 
proprietar RAR 2008 Tel. 0728/054076. (T)

Auto străine (37)
• vând Skoda Fabia, af 2003, recent adusă în 
România, toate extrasele, carte service, accept 
verificare în prezență. Tel. 0744/125690. (T)
• vând Volvo V 40 TDi, af 2001, full electric, ABS, 
SRS, climă. MP3, jenți Al 16 inch, persoană fizică, 
preț 8500 euro. Tel. 0723/301857. (T)

• vând VW Passat Diesel, af 1987, stare 
bună de funcționare. Tel. 0745/193909. 
(3/18.12)

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jenți din tablă cu 4 găuri pentru Opel 
Vectra, 50 ron/set și uși pentru Ford Sierra, 50 
ron/bucata. Tel. 0723/227569. (T)
• vând cutie viteze Aro 10, coroană grup spate 
ArolO, preț 100 euro. Tel. 0254/218165, după ora 
20. (T)
• vând electromotor pornire, alternator, 
rulment presiune ambreiaj, baterie filtre dublă, 
pentru U 650, toate noi, pompe hidraulice, PRD2, 
214 D, 250 Bari Stg + dr. Tel. 0723/957284,217640. 
(T)

• vând rochii pentru ocazii și compleuri de 
damă, cu accesorii,'mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
0722/586808,0743/211074. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă bucătărie, albă, mobilă bucătărie, 
suspendată, plus mască chiuvetă, lemn masiv, 
servantă, lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)

• vând ușâ exterior din stejar, deschidere pe 
stânga, cu toc, 189/90 cm, preț 150 ron. Tel. 
214814. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Materiale de construcții (S3)
• vând bile și lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând pereți prefabricate pentru construcție de 
casă, garaj, cabană etc., preț 100 lei/bucata. Tel. 
260412. (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, 
agroalimentare (57)

• Oameni de bine din orașul Deva, rog 
ajutor câinilor comunitari; salvați de la 
moartea prin împușcare și otrăvire, duși la 
adăpostul din Sântuhalm, cu hrană, bani 
(se dă chitanță fiscală), materiale de 
construcții și adopții; câinii sunt sterilizați 
TeL 0254/233582. (8/14.12)

• vând 2 porci cca 150 kg fiecare, preț nego
ciabil. Tel. 0727/321944,0254/283260, Dobra.(T)

• vând porc mare pentru sacrificat și purcei de 
60 - 75 kg, scrofițe apte pentru montă, rasă de 
carne. Tel. 0254/210900,0744/611145. (T)

• vând porci grași, Banpotoc, nr. 235. 
Relații la tel. 0741/355301. (6/12.12)

• vând pord grași, rasa Marele alb, vaccinați, 
deparazitați, sănătoși, 80 ■ 130 kg. Tel. 
0721/252609. (T)
• vând pord, rasa marele alb, 100 - 130 kg, 
Brănișca. Tel. 282026. (T)

■ vând porumb știuleți. Tel. 0254/244711. (T)

instrumente muzicale (60)
o obiect muzicii ■ vioară Stradivarius, ștanțată 
pe ambele fețe corp; obiect rar de găsit, merită 
cumpărat pentru cei dragi, cadou de sărbători. 
Tel. 281259. (T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi șl paleți din plastic, plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)

• deținătorii de acțiuni de la SC Comat 
Deva SA societate închisă, care doresc să-șl 
vândă acțiunile, sunt așteptați zilnic; Intra 
orale 8 r 16, la sediul sodetâțf din Str. 
Depozitelor, nr. 5, Deva. Rotații la tel. 
0254/216582, 0744/572948 lordache.
(5/18.12) 

• vând cadă de baie din acrii cu mască frontală 
și scurgere automată incluse, preț 250 ron nego
ciabil. Tel. 0723/227569. (T)

• vând cuptor rotativ pe gaz pentru pati
serie - brutărie, cu Injectorul nou, stare 
foarte buiă; mașină întins aluat, malaxor, 
mese de lucru. 3 uși noi, din lemn. TeL 
0765/246805.(11/1112)

• vând fereastră cu toc, nouă, dimensiuni
1,20/130 m, preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

Pierderi (62)
• pierdut poliță RCA nr. 2514366/27.06.2006 
aparținând lui Berghian Alexandru. Se declară 
nulă. (2/19.12)

Prestări servicii (72)
• 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, 
0722/586806 (T)

• abordabil, transport zilnic, sigur și rapid, 
persoane in Italia ■ 100 euro, iama -120 
euro, Franța, Portugalia ș Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri penau grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. TeL 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/2U1)

• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• SC UDAS PROD SRL angajează șef rețea 
C.A.T.V. (Cablu TV). Relații la tel. 0746/054276. 
(72457)
• administrator cumpărări, Lupeni, 1 post, 
cunoștințe limba chineză, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• administrator imobile, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• administrator, Simeria, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 25.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• agent comercial, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 5 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara. 5 posturi, data limită 
7.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.'

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 25.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• agent de pază în incinte, Călan, 13 posturi, 
data limită Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ambaJator manual, Călan, 11 posturi, data 
Umită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• animator sodo-educatlv, Orăștie, 1 post, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• arhitect dădlrl, Deva, 1 post, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent manager, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent medical generalist, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

■ asistent sodal, Petroșani, 1 post, data limită
20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• barman, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman, Deva, 2 posturi, data limită 21.12. Tel. 
213244, orele 9 -16.

• barman, Deva, 2 posturi, data limită 29.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12.2006. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• medic spedalst Orăștie, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

Comemorări (76)

Colectivul DMSSF Hunedoara cu durere în suflet 
anunță că se împlinește un an de la tragica dispariție 
a celei care a fost un suflet mare

CAMELIA ANDREI
Vei rămâne veșnic în inimile noastre.

• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9^ 16.

• montator subansambluri, Hunedoara, 35 
posturi, data limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• montator subansambluri, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansambluri, Petroșani 6 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -'16.

• muncitor necalificat în agricultură, Brad, 4 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat în agricultură, Hune
doara, 3 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Brad, 7 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 213244. orele 
9-16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse sub 
formă de praf și granule, Simeria, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 4 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat ia demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Lupeni, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări- clădiri; 
zidărie, mozaic, Orăștie, 54 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaîc, Simeria, 7 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petroșani, 9 posturi, data limită
31.12. TeL 213244, orele 9-16,
• muncitor necallflcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria, 4 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• operator confecții industriale ■ îmbrăcăminte, 
țesături. Brad, 83 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 9 
posturi, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• operator-răsudtor fire, Călan, 9 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. TeL 213244, orele 9-16.
• ospătar, Simeria, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• parchetar linolist, Simeria, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• paznic, Orăștie. 2 posturi,data limită 31.12. Tel.
213244, orele 9-16. >
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 9 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

▼ și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(3/19.12)
• preparator la concentrate miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sondor la foraj manual, Brad, 9 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• strungar universal, Simeria, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor In mediu protector, Deva, 10 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• sudor In mediu protector, Simeria, 4 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -18

• sudor, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 4 
posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șef atelier transporturi, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 29 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 46 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 5 posturi, data limită 29.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 2 
posturi, data limită 22.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme șl camionete, Petroșani,
2 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• tălpultor Industrial, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tâmplar unlvereal, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnician echipamente de calcul și rețele,
Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• termlsMratamentlst de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03.2007. Tel. 
213244, orele 9-16

• tinichigiu carosler, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• tricotor manual, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tumător-formator, Brad, 3 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Brad, 3 posturi, data limită31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 
11.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 22.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.12. 
TeL 213244, orele 9-16.
• vânzător, Simeria, 3 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor industrial, Deva, 2 posturi, data limită
22.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator, Deva, 3 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-restaurator, Deva, 5 posturi, data limită 
3.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-rosar-tencuitor, Călan, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 10.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16

• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 50 posturi, 
data limită 14.01.2007, fără antecedente penale. 
Tel. 213244, orele 9-16.
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Patru expediții in spațiu

• Alt suspect. Poliția britanică a anunțat, ieri, că a arestat un al doilea suspect în ancheta referitoare la asasinarea a cinci prostituate din Ipswich (estul Angliei).
• Colaborare. Compania Google a încheiat un acord cu NASA pentru a difuza și utiliza pe internet imagini și informații ale agenției spațiale americane, pentru ca acestea să poată fi „accesate" de toată lumea.

Cadouri Soldați din Marina americană au adus mâncare și jucării de Crăciun copiilor defavorizați din Filipine. (Foto: epa)

Traviata, „ver
siune erotică"

Roma (MF) - Regizorul Franco Zeffirelli vrea să pună în scenă o „versiune erotică” a operei „Traviata” de Giuseppe Verdi, la Roma, spectacol în care tenorul Roberto Alagna, recent implicat într-un scandal la teatrul Scala din Milano, ar urma să apară alături de soția sa, soprana Angela Gheorghiu. „Mă gândesc la o versiune erotică, aceea pe care cu siguranță și- a imaginat-o Verdi, dar pe care nu a putut-o ilustra din cauza epocii”, a declarat Zeffirelli, în vârstă de 83 de ani. „Vreau ca erotismul să fie palpabil. Pentru că am la dispoziția mea doi cântăreți frumoși, care se iubesc cu adevărat în viața reală, nu există o ocazie mai bună ca aceasta”, a adăugat regizorul.

Dreyfuss (Fow:epa)

■ Astronauții de pe Dis
covery au efectuat cu 
succes ieșirea suplimen
tară în spațiu.Houston (MF) - Doi astrona- uți de pe Discovery au reușit să strungă panourile solare ale vechil antene de pe Stația Spațială Internațională (ISS), al cărei mecanism era defect, în timpifi. unei ieșiri orbitale suplimentare din cadrul misiunii Discovery. Americanul Robert Curbeam și suedezul Chri^er Fuglesang de la Agenda spațială europeană (ESA) au încheiat expediția orbitală, care a durat 6 ore și 38 de minute, marți la ora 01.38 GMT. Cei doi astronauți au avut ca sarcină strângerea completă a panourilor foto- voltaice ale uneia din cele două aripi duble ale primei antene solare de pe ISS, instalată în 2000.' Cei doi astronauți au acționat manual antena, pen-
l-a desenat pe

Los Angeles (MF) - Joseph Barbera, desenatorul celebrelor personaje animate Tom și Jerry, a murit luni, la Los Angeles, la vârsta de 95 de ani. Joseph Barbera a creat în 1957,

Christer Fuglesang (Foto: epa)

Parteneri
București (MF) - Maia 
Morgenstern și 
Richard Dreyfuss vor 
juca în „Flower of 
the Fence"- o 
poveste de dragoste 
ale cărei filmări au 
fost amânate de 
două ori până acum, 
dar care va intra în 
producție în 2007 
datorită unei cola
borări între Atlantic 
Overseas Pictures din 
New York și EuroCo- 
Productions din 
Budapesta. Cu un 
scenariu scris de Har
ris Salomon și Matt 
Salzberg, acest 
proiect este prezentat 
ca „prima poveste de 
dragoste din perioa
da Holocaustului ce 
va fi transpusă pe 
marele ecran".

Joseph Barbera (Foto: fan)

tru că mecanismul acesteia era stricat. Cea de-a patra expediție în spațiu a fost una neprogramată și a implicat prelungirea cu o zi a misiunii. Naveta Discovery și echipajul său, format dintr-o femeie și șase bărbați, ar trebui să aterizeze la centrul spațial Kennedy, în Florida, pe 22 decembrie, la ora 19.56 GMT, la capătul unei misiuni de 13 zile pe orbită.Misiunea a marcat și un record pentru programul navetei vechi de 25 de ani: Robert Curbeam este primul care a efectuat patru ieșiri în cadrul aceleiași misiuni.
Tom și Jerry împreună cu William Hanna, compania de producții animate Hanna-Barbera devenită celebră datorită personajelor sale, Tom, Jerry, Yogi Bear, Scoo- by Doo, Fred Flintstone, familia și prietenii acestuia. Barbera a creat împreună cu partenerul său William Hanna „super-vedete animate dar și o parte iubită a culturii americane populare”, a declarat Barry Meyer, președinte al companiei Warner Bros. Hanna și Barbera au început să colaboreze în 1937 cu Metro- Goldwyn-Mayer. în această formulă ău reușit să adune șapte premii Oscar.

K Francesca este născută în zodia Fecioară, îi plac fotbalul, modelling-ul și sportul
r (Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe
1 www.huon.ro

Au fost condamnați la moarte

Cinci purceluși au fost expuși în parcul de distracții Everland din Yongin-si, Coreea de Sud, deoarece anul 2007 este Anul Porcului. (Foto: EPA)

■ Infirmierele bulgare și 
mdHicul palestinian au 
fost condamnați la 
moarte în Libia.

Tripoli (MF) - Justiția li- biană i-a condamnat la moarte, ieri, pe cele cinci infirmiere bulgare și pe medicul palestinian acuzați de infectarea deliberată cu virusul HIV a câtorva sute de copii libieni. în sala de tribunal din Tripoli, inculpații au izbucnit în lacrimi în momentul pronunțării verdictului. în fața tribunalului, familiile copiilor bolnavi sau decedați din cauza SIDA au sărbătorit sentința dansând și cântând.Avocatul infirmierelor, Oth- mane al-Bizanti a fost agresat
infirmierele și mediculde membrii familiilor victimelor, în momentul în care s-a prezentat în fața tribunalului, poliția fiind nevoită

• (Foto: EPA)să tragă în aer focuri de avertisment pentru a-1 elibera. Verdictul era așteptat și de comunitatea internațională, în spe

cial de Uniunea Europeană, care cere eliberarea acuzaților pe care îi consideră nevinovați.Cei șase inculpați, încarcerați de șapte ani, au fost condamnați la moarte în mai 2004, dar Curtea Supremă libiană a cerut rejudecarea dosarului, într-un nou proces început în mai 2006. Procuratura a cerut pedeapsa capitală împotriva tuturor inculpaților, la ultima audiere din 4 noiembrie, în cadrul căreia acuzații au pledat din nou nevinovați.Apărarea ceruse includerea în dosar a faptului că acuzații fuseseră torturați, precum și a unui raport realizat de experți, potrivit căruia cauzele epidemiei de SIDA din spitalul din Benghazi ar fi fost condițiile precare de igienă.

Bone pentru bloguri
Paris (MF) - Internauții care călătoresc în zone unde conexiunile internet sunt rare sau inexistente vor scăpa de grija actualizării blogurilor lor, grație apariției unui serviciu de „blogsitting”, care oferă „bone” care să se ocupe de jurnalele online neglijate pe perioada vacanței. Platforma blogsitter.net este prima care oferă servicii de „blogsitting”. „Doicile de bloguri” publică în numele altor persoane pentru a le oferi ajutor, pentru a- și consolida cunoștințele în domeniu sau pentru a-și consolida reputația online. Serviciul este extrem de util mai ales în cazul blogurilor ai căror proprietari obțin profituri de pe urma jurnalelor online, ei având nevoie ca paginile lor să mențină o anumită audiență sau să atragă și alți intemauți.

Axl Rose (Foto: EPA)

Un nou album Guns N'Roses
New York (MF) - Axl Rose, solistul trupei Guns N'Roses, a anunțat că primul album al grupului din ultimii zece ani, „Chinese Democracy”, va fi lansat în martie 2007 și nu în decembrie anul acesta, așa cum se așteptau fanii. Fanii așteaptă de zece ani acest celebru „album fantomă”, despre care New York Times spunea în 2005 că este „cel mai scump album care nu a fost niciodată

înregistrat”. „Nu este o promisiune, o minciună sau o garanție, dar sperăm să-l lansăm pe 6 martie", a scris Rose pe site-ul oficial al trupei. Trupa a anulat patru concerte din cadrul turneului în America de Nord, pentru a putea finaliza acest album.Din trupă nu a mai rămas decât Axl Rose, după plecarea chitaristului „Slash” și a basistului „Duff” McKagan.
Biologul Amdt Hada- i mek montat, în costum 
de Moș, o scenă de Cră- ' eiun la șase metri adân- j cime în Atlantic, la Sea Life Park din Speyer, Germania. (Foto: epa)

http://www.huon.ro
blogsitter.net

