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Cerul va fi temporar noros. Brazi tăiati în mod
la prânz seara

• Crăciun. Proiectul „Crăciunul la porțile 
Europei" s-a încheiat ieri cu Balul Crăciu
nului, un spectacol tradițional al CN „Dece- 
bal" Deva. De-a lungul săptămânii elevii de 
gimnaziu și de liceu au prezentat tradiții și 
obiceiuri de Crăciun din toată Europa și au 
încheiat cu colinde românești. (I.J.)

■ Pentru că nu aveau 
acte de proveniență 
pentru brazi, șapte per
soane au fost amendate.

Deva (M.T.) - Apropierea 
sărbătorilor de iarnă trans
formă tradiția bradului de 
Crăciun într-una din cele mai

bănoase afaceri. Cumpărarea 
brazilor la prețuri mici și vân
zarea lor apoi în piețe la pre
țuri „de lux” e una dintre cele 
mai răspândite practici. Achi
ziționarea directă de la ocolul 
silvic este mult mai avanta
joasă, deoarece nu include 
adaosul comercial. Pe piața 
liberă, prețul va fi stabilit în

funcție de cerere și ofertă. 
Chiar dacă bradul pleacă de la 
ocolul silvic cu un preț de 
aproximativ 15 lei noi, el se 
poate vinde la preț dublu sau 
chiar triplu. „IJJ Hunedoara 
alături de Inspectoratul Teri
torial de Regim Silvic și Vâ-- 
nătoare, IPJ Hunedoara și 
Direcția Silvică Deva au acțio-

nos. în ultima perioadă au fost 
aplicate șapte sancțiuni per
soanelor care nu aveau docu
mente care să justifice prove
niența brazilor, în valoare de 
3.000 de lei”, declară purtă
torul de cuvânt al IJJ, sublo
cotenent Nicolae Răducu.

Azi, Jurnal TV!

CUVÂNTUL LIBER
Es9 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (9254)2-11275

Repartiția inegală a bogăției
1% dintre bogății lumii dețin 40% din averea mon
dială, în timp ce 50% din populație cumulează doar 
1%.

Japonia

CwJnto, liber, suna W®£R

Ansamblul Poienița al 
'Colegiului Național “Deceball 
din Deva, condus de profe
soara Olivia Nițescu, a prezei 
tat, ieri, un frumos program 
de colinde la redacția Cuvân
tul Liber. (Foto: Traian Mani

s www. b uon. ro
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premiați de prefect
Integrarea în Uniunea Europeană 

îl conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

v&rsA La 23 decembrie, începând eu ora ÎS.
va.f organizat un spectacol folcloric în care 

regăsim nume precum loan Bocșa, frații 
Petreuș, lonuț Doldnescu, Giprian fioman. 'Spec- 

i tacoU va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26 
decembrie, de la ora 17. vor concerta trupele ' 
Provincialii, Nico, Selena. Kt, și alțfl. Prezintă 

Dame/ Buzdugan șl Simons Pătruieasa. ' .
■ . T

■ Autoritățile au 
recunoscut munca și 
valoarea elevilor 
pregătiți de profesori.

Deva (M.S.) - Un număr de 
54 de elevi hunedoreni, care 
au obținut rezultate foarte 
bune la olimpiadele naționale 
școlare pe discipline de în-

vățământ, au fost premiați 
ieri de prefectul județului 
Hunedoara, Cristian Vladu, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la sediul Instituției 
Prefectului. Dintre cei pre
miați, 16 elevi s-au clasat pe 
primele trei locuri ale olim
piadelor naționale, iar 38 au 
câștigat diverse mențiuni la 
aceleași concursuri. „Suntem

mândri de acești copii și de 
cadrele didactice care i-au 
pregătit”, a declarat prefectul 
Cristian Vladu. Prefectura 
Hunedoara i-a recompensat pe 
elevi cu pungi cu cadouri 
apreciate de generația tânără, 
între acestea regăsindu-se 
camere web, microfoane și 
căști pentru internet, stick-uri 
de memorie, CD-uri.

Mort pe malul 
Streîului

Simeria (M.T.) - Cada
vrul unui bărbat a cărui 
identitate nu a fost sta
bilită a fost găsit pe stra
da Traian, pe malul stâng 
al Streiul Mic, din Sime
ria. Cadavrul a fost trans
portat la morgă, în vede
rea efectuării necropsiei.
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• Confiscate. Poliția libaneză a descoperit și 
a confiscat, ieri, cantități importante de 
explozivi, detonatoare și cronometre, care 
se aflau în case deținute de membri ai unei 
grupări prosiriene din nordul Libanului. 
Poliția a încercuit o serie de birouri ale Par
tidului Naționalist Sirian (SSNP) din Beirut.

Doliu în Turkmenistan
Așhabad (MF) ■ Președintele Turkmenis- 

tanului, Saparmourat Niazov, care a condus 
această republică fostă sovietică timp de 
21 de ani, a decedat ieri dimineața, la vârs
ta de 66 de ani, au anunțat surse guverna
mental. „Nenorocirea s-a întâmplat în 
această dimineață. Suntem în stare de șoc”, 
a precizat un oficial de rang înalt.

„în prezent, în mod neașteptat, președin
tele Turkmenistanului a decedat”, a adăugat 
un oficial guvernamental.

Acesta a explicat că președintele a fost 
victima unui infarct.

Televiziunea difuzează încontinuu imag
ini cu steagul național încadrat de o bor
dură neagră.

Guvernul turkmen a decretat șapte zile 
de doliu național, începând de ieri.

Vii în memorie
La cimitirul Eroilor 

din București, un 
bătrân își plânge mor
tul, victimă a 
Revoluției din '89. 
Acum 17 ani, pe 21 
decembrie, la mitingul 
convocat în Capitală de 
Nicolae Ceaușescu, 
mulțimea a izbucnit în 
tai Mali, rupând cor
eu mek forțelor de 
ordine. în Piața 
Romană și la Sala 
Dalles, forțele de 
ordine au operat 
arestări și au tras în 
maiiifastanți. Sute de 
persoane s-au regrupat 
la Universitate unde au 
ridicat baricade, care 
au fost sparte cu tan
curile, manifestanțli 
fiind împră**W

(Foto:EPA)

Aliatul 
francezei

Londra (MF) - Franța 
a câștigat un aliat la 
Bruxelles, după numirea 
în funcția de comisar 
pentru Multilingvism a 
lui Leonard Orban, care 
și-a ales drept șef de 
cabinet un cetățean 
francez, relatează Finan
cial Times. în momentul 
in care Orban a fost 
numit comisar pentru 
Multilingvism din par
tea României, în cajdrul 
Comisiei Europeane 
multe persoane au con
siderat acest lucru o 
insultă. Franța, resim
țind întotdeauna o ame
nințare din partea en
glezei la Bruxelles, a 
profitat de ocazie, pla
sând un cetățean fran
cez în funcția de șef de 
cabinet al comisarului 
român. Orban, vorbitor 
de limbă franceză, a 
ales-o pe Patricia Bug- 
not, un oficial care 
lucrase anterior pentru 
Erkki Liikanen, comi
sarul finlandez.

Bashar al-Assad
Ș (Foto: EPA)

| Pregătit 
| să nego- 
( cieze 
î Washington (MF) - 
î Președintele sirian

Bashar al-Assad s-a 
î declarat pregătit „să 

•; caute un teren de 
: înțelegere" cu SUA 
i în cursul unei întâlniri 
î cu doi senatori amer-

; icani, democratul 
; John Kerry și Chris 
i Dodd. „Președintele 
î Assad a afirmat că
i este pregătit să caute
î un teren de înțelege

re și să analizeze do- 
î sarele de interes reci-

; proc", se arată într-
î un comunicat al lui
î Kerry și Dodd, emis
i la sfârșitul întrevederii
î cu Assad la Damasc.

Cei doi au precizat 
î că au insistat asupra
i controlului frontie-
i relor cu Irakul, situa-
î ției înarmării insur-

•• genților din această
i țară și opririi ajutoru-
j lui în bani și arme

acordat de Siria or- 
i ganizațiilor teroriste.

Acuzat de spionaj și trădare
■ Fostul ministru al 
Economiei și Comerțu
lui, Codruț Șereș, învinu
it în dosarul privatizărilor.

București (MF) - Fostul 
ministru al Economiei și 
Comerțului, Codruț Șereș, a 
declarat, ieri, la ieșirea din 
sediul Parchetului instanței 
supreme, unde fusese chemat 
în calitate de învinuit în 
dosarul privatizărilor, că este 
acuzat de „spionaj și trădare”.

Șereș, care nu a stat în 
clădirea Parchetului înaltei 
Curți de Casație și Justiție, și- 
a susținut nevinovăția și a 
apreciat că „justiția este 
făcută la televizor”. El și-a 
exprimat speranța că pro
curorii care anchetează cazul 
în care este învinuit vor fi 
obiectivi și își vor respecta 
statutul de magistrați.

La sosirea la Parchet, fos
tul demnitar spusese că tot

Leonard Orban (Foto: epa)

Sinuciderile, în 
creștere

Washington (MF) ■ Rata 
sinuciderilor în rândul mili
tarilor americani desfășurați 
în Irak s-a dublat în 2005 în 
comparație cu anul precedent, 
atingând nivelul din 2003, au 
comunicat, miercuri, experți 
din cadrul armatei ameri
cane, citați de Reuters.

Douăzeci și doi de militari 
americani s-au sinucis în Irak 
anul trecut, rata sinuciderilor 
fiind de 19,9 la 100.000 de sol
dați. în 2004, rata sinucider
ilor a fost de 10,5 la 100.000 de 
soldați, iar în 2003, anul 
intervenției militare ameri
cane, de 18,8 la 100.000.

Statisticile se referă doar la 
soldații din armata ameri
cană, fără a include alte cor
puri ale armatei.

Generalul Kevin Kiley, 
directorul departamentului 
medical al armatei SUA, cre
de că statisticile nu trebuie 
interpretate, explicând că rata 
sinuciderilor fluctuează de la 
an la an.

„Cred că cifele sunt atât de 
rare încât este greu să fie 
interpretate”, a afirmat Kiley.

Codruț Șere; (Foto: arhivă)

ceea ce se întâmplă în acest 
caz este un „circ mediatic 
orchestrat de Traian Băses- 
cu”.
Arestări

în acest dosar procurorii 
procurorii instanței supreme 
spun că au indicii temeinice

Un nou tratat ONU
■ Tratatul interzice 
statelor să răpească 
inamici și să-i ascundă 
în închisori secrete.

New York (MF) - Aduna
rea Generală a ONU a a- 
doptat un nou tratat inter
național ce interzice state
lor să răpească inamici și 
să îi ascundă în închisori 
secrete sau să îi ucidă.

Convenția Internațională 
pentru Protecția Tuturor 
Persoanelor față de Dispa
riția Forțată a fost aprobată 
prin consens de cei 192 de 
membri ai Adunării și va 
putea fi semnată de Guver
ne după o ceremonie care 
va avea loc la Paris, la 6 
februarie.

Disparițiile forțate se 
petrec în toată lumea, iar 
tratatul va ajuta la preveni
rea disparițiilor pe viitor și 
la trimiterea în justiție a 
celor ce comit astfel de ac
te, a afirmat președintele 

că membrii grupului condus 
de Stamen Stanchev alimen
tau mai multe conturi aus
triece deschise la Bank Aus
tria Creditanstalt, după ce în 
urma percheziției efectuate la 
locuința lui Radu Donciu au 
fost găsite 16 file reprezentând 
extrase de cont. Percheziția a

Adunării, Haya Rashed Al 
Khalifa, reprezentantul 
Bahrainului. începând din 
1980, au avut loc peste 
51.000 de dispariții impuse 
în mai mult de 90 de țări, 
a precizat aceasta.

Națiunile Unite au fost 
sesizate cu privire la circa 
535' de dispariții numai 
anul trecut, numeroase a- 
vând loc în Cecenia, Co
lumbia și Nepal.

Tratatul a făcut obiectul 
negocierilor din 1992, fiind 
inspirat de disparițiile și 
asasinările unor opozanți 
ai Guvernelor, în timpul 
dictaturilor din America 
Latină, din anii '70 și '80.

Convenția, care va intra 
în vigoare la 30 de zile 
după ce va fi ratificată de 
20 de state, recunoaște 
dreptul tuturor persoanelor 
de a fi protejate față de dis
pariția forțată și afirmă că 
victimele și familiile aces
tora au dreptul la justiție și 
despăgubiri. 

fost efectuată în 8 decembrie, 
potrivit referatului cu prop
unere de prelungire a arestării 
preventive în dosarul priva
tizărilor din energie.

Codruț Șereș a fost intei 
ceptat de SRI în 2005, moni
torizările relevând raporturile 
directe dintre acesta și Sta
men Stanchev, precum și 
aranjamentele de culise 
privind privatizările Electri
ca Muntenia, Hidroelectrica, 
Romaero, Avioane Craiova, 
Romtelecom, Poșta Română.

, ,Q altă persoană vizată dev 
procurori este ministrul Co
municațiilor și Tehnologiei 
Informațiilor, Zsolt Nagy. 
Potrivit Parchetului înaltei 
Curți de Casație și Justiție, 
Nagy a verificat permanent 
dacă discuțiile telefonice ale 
acuzaților de spionaj și con
stituire a unui grup infrac
țional sunt monitorizate, 
susținere pe care acesta a 
negat-o.

Fără efecte
Londra (MF) - Tony Blair s- 

a întors la Londra după un 
turneu în Orientul Mijlociu 
efectuat în încercarea de a 
relansa procesul de pace, însă 
dubiile în legătură cu posibi
la influență a premierului bri
tanic în regiune se mențin.

Lipsa de elemente clare cu 
privire la discuțiile purtate în 
scopul încurajării procesului 
de pace între israelieni și 
palestinieni accentuează mis
terul cu privire la obiectivul 
turneului.

Biroul lui Tony Blair a reit
erat că vizita sa în Turcia, E- 
gipt, Irak, Israel, teritoriile 
palestiniene și Emiratele Ara
be Unite a avut ca scop des
coperirea intenției acestor 
state cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu.

O serie de indicii au arătat 
însă că influența lui Blair 
este departe de a fi decisivă, 
în pofida sprijinului pe ca#e 
președintele american Geoț^j 
W. Bush l-a acordat acestei 
vizite și a faptului că premi
erul britanic a pledat pentru 
ca pacea în Orientul Mijlociu 
să se afle în centrul agendei 
internaționale.
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• Subvenții. DADR Hunedoara a finalizat 
toate dosarele de acordare a subvenției pen
tru 15.000 de crescători de vaci. Aceștia își 
pot ridica subvențiile acordate din conturile 
personale. (C.P.)

Vor să fie adevărati lideri

.Serbare
■J Nălați (C.P.) - Copiii 
din clasele I-IV de la 
Școala Generală din sa
tul Nălați și preșcolarii 
de la grădinița din loca
litate au prezentat mie
rcuri un frumos pro
gram artistic pregătit 
pentru a întâmpina săr
bătoarea Crăciunului. 
Copiii au cântat colinde, 
au dansat și au prezen
tat obiceiuri specifice 
Țării Hațegului. Toate în 
fața unui public care s-a 
dovedit generos în a- 
plauze. La finalul mani
festării, primarul orașu
lui Hațeg, Nicolae Timiș, 
i-a răsplătit pe micuți cu 
pachete cu dulciuri. 
Pachete au fost oferite și 
persoanelor în vârstă și 
celor cu o situație finan
ciară modestă.

Premiere
Deva (I J.) - „Gala 
Tineretului" organi
zată de Direcția 
Județeană de Tineret 
Hunedoara și aflată 
la a doua ediție și-a 
desemnat ieri câști
gătorii. Pentru cel 
mai bun proiect de 
sau pentru tineret a 
câștigat Clubul de 
Speologie Rhinolo- 
phus Lupeni cu pro
iectul „Valea Jiului 
pentru Tinerii Anului 
2006". La categoria 
cea mai bună struc
tură asociativă de sau 
pentru tineret a 
câștigat Asociația 
Tinerilor Activi pentru 
Comunitate Deva, iar 
cel mai bun 
președinte este Cio- 
daru Dadan - Sindi
catul Studenților 
Democrați din Uni
versitatea din 
Petroșani. Au fost 
recompensați 
jurnaliști și reprezen
tanți ai autorității 
locale care au sprijinit 
tinerii în acțiunile 
întreprinse.

www.huon.ro

■ Elevii Colegiului 
„Transilvania" Deva au 
cerut ieri socoteală pri
marului Devei.
Ina Jurcone_________________
ina.jurcone@informfnedia.ro

Deva - în vederea consti
tuirii unei societăți democra
tice, elevii Școlii Generale 
„Transilvania” Deva au cerut 
explicații reprezentanților 
Primăriei Deva pentru că ei 
înșiși vor să devină adevărați 
lideri. „Totul face parte din- 
tr-un proiect european în care 
sunt implicate trei țări, foste 
comuniste, care au dorința 
comună de a construi o soci
etate democratică, acest lucru 
fiind posibil în condițiile în

Pachet pentru Cozma

Serbarea de Crăciun

■ Foștii lideri sindicali 
ai minerilor vor primi 
pachete cu ocazia 
Sărbătorilor de Crăciun.

Petroșani (M.S.) - Fostul li
der al minerilor, Miron Coz
ma, va primi, în închisoarea 
de la Rahova, un pachet de 
Crăciun din partea Ligii Sin
dicatelor Miniere Valea Jiului 
(LSMVJ), prin intermediul 
fratelui acestuia, Tiberiu Coz
ma, a declarat președintele 
LSMVJ, Zoltan Lacataș. El a 
menționat că au fost trimise 
pachete de Crăciun și celor

Poliția nu-i uita pe săraci
■ De sărbători, 11 per
soane nevoiașe au 
primit cadouri din 
partea Poliției Călan.
CăLIN BlCăZAN

Ieri a avut loc extragerea la concursul 
„Cuvântul I/iber te premiază acum!” Cei 
trei fericiți câștigători a câte 100 ron sunt: 
d-nul Țiplic Dumitru, d-na Coste Monica 
și d-na Chirilă Amalia, toți din Deva. Feli
citări și fie ca acești bani să vă bucure de 
Sfintele Sărbători! (Foto: m.ș.)

K_______________________________________ J

Călan - Reprezentanții Poli
ției Călan au făcut, ieri, o 
acțiune de caritate în urma 
căreia 11 persoane cu venituri 
mici din diferite locații s-au 
bucurat de un mic cadou. 
„Odată cu apropierea sărbă
torilor, noi, poliția am hotărât

A

Vrei să-ți oferim edițin de astăzi GRATUIT?
Ne găsești, azi, in hypermarketul TRIDENT din Deva, 
începând cu ora 17,00 Fetele noastre îți stau la dispoziție! 
Te așteptăm!
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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.

CWta. Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii:
Credeți că încălzirea cu centrala 

termică de apartament va deveni 
, mai scumpă decât cea în sistem 

i “'.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.

5

întrebări și colinde pentru autorități

care tinerii noștri vor afla 
care simt valorile unei soci
etăți democratice”, declară 
Lavinia Ilina, consilier pen
tru proiecte și programe 
educative din cadrul Colegiu

lalți foști lideri ai minerilor 
care simt închiși în Penitenci
arul Bârcea Mare. Dorin Loiș, 
Ionel Ciontu și Vasile Lupu au 
primit alimente, iar familiile 
lor au beneficiat de un ajutor 
financiar în valoare de 400 lei, 
fiecare. „în preajma Crăciu
nului, LSMVJ a mai oferit 
pachete cu cadouri pentru 
casa de bătrâni din Lonea, 
pentru copiii seropozitivi din 
Petrila și pentru persoanele cu 
handicap din Lupeni”, a afir
mat liderul sindical. Copiii 
minerilor din cadrul CNH Pe
troșani au beneficiat de 
pungi cu cadouri de Crăciun.

să oferim câteva cadouri per
soanelor foarte sărace. Prin 
această acțiune sperăm să a- 
ducem o parte din spiritul 
Crăciunului în casele celor 
nevoiași”, a afirmat loan Bre- 
ban, agent-șef la Comparti
mentul de proximitate al 
Poliției Călan. „Avem o evi
dență cu toate persoanele 
vârstnice din oraș și cunos- 
cându-le situația am ales pe 
cei mai săraci pentru a aduce 
Crăciunul și la ei”, a spus Ilie 
Mladin, agent-șef adjunct în 
cadrul aceluiași comparti

lui „Transilvania” Deva.
în proiect sunt implicați 75 

de elevi din clasele V-VIII, o 
parte dintre aceștia au cerut 
explicații viceprimărului Flo
rin Oancea despre ce în

Vezi fotografii pe t

ment. Oamenii legii au fost 
susținuți în această acțiune de 
Robert Muszik și Eduard Mă- 
gurean, reprezentanți ai unei 
firme. Oamenii au primit cu 
bucurie cadourile și au con
siderat acțiunea poliției ca 
fiind un gest frumos. „Acest 
cadou e binevenit. Chiar acum 
câteva săptămâni a ars aco
perișul casei mele și eram 
foarte supărată. Le mulțumesc 
mult că au trecut și pe la 
mine”, a spus Eva Ghiță. Ca
doul a conținut: doi cozonaci, 
o sticlă cu ulei, făină, zahăr,

Sfatul specialistului
Fitoterapie pentru 
afecțiuni respiratorii

Farmacist specialist SEPTMA ȘERBAN 
Director al LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

Ele că este vorba despre o 
banală răceală, fie despre 
gripă, bronșite, ' sau 
pneumonii, sezonul rece 

este recunoscui pentru 
creșterea incidenței 
acestor afecțiuni. Ce .trebuie 
să facem în cazul în care 
simțim primele semne care 
denotă o făcealisau chiar un 

început de gripă? Este vorba 
despre strănut, tuse, stere de 
oboseală, chiar dureri 
musculare, febră și frisoane. 
Va recomand ceai H.M’Clt. 
răceală și gripă, care conținu 
plante cu însușiri tonice și 
revigorajte și de asemenea 
favorizează transpirația și 
calmează tușea. Se beau 2-3 căni pe 
zi încă de la primele semne 
ale bolii și în continuare pe 
toată durata, tratamentului. 
Consumul de lichide (mai 
ales ceaiuri) este foarte 
important pentru a se 
asigura rchidratarea precum 
și f 1 u. i'd'i f i c a r e a 

jmeozitâtilor. 

Pentru tratarea tusei vă 
recomand siropul 
Pl AX It MX . vaTianta 
clasică sau cea îmbogățită 
cu miere și tinctură de 
propolis. Are un gust

seamnă să conduci un oraș, 
ce riscuri implică.

Integrarea în Uniunea 
Europeană i-a determinat pe 
elevii de liceu cu predare bi
lingvă să organizeze un spec
tacol de Crăciun cu totul 
aparte. „Fiecare clasă de la 
învățământul bilingv a rea
lizat o prezentare a obice
iurilor de Crăciun din țările 
a căror limbă o învață la 
școală. însă, înainte de toate 
suntem români și n-au lipsit 
scenetele și colindele tra
diționale românești”, explică 
prof. Lavinia Apolzan, di
rector adj. al Colegiului Tran
silvania Deva.

www.huon.ro

Pachete de Sărbători oferite 
polițiștii din Călan

dulciuri, suc, compot de ana
nas și bomboane de pom. Va
loarea fiecărui pachet s-a ridi
cat la 50 de lei.

plăcut, care îl face ușor acceptat 
și de către copii. Ambele variante 
conțin și vitamina C. Plantusin 
conține extracte de muguri de 
pin. scai vânăt, flori de tei, 
cimbrișor, frunze de pătlagină. 
Este indicat în bronșite acute și 
cronice cu expectorație 
vâscoasă, congestie pulmonară, 
laringite, traheile acute și 
cronice, catar respirator.
Stropul PI. \X H SI X eu miere 
conține extractele menționate 

mai sus. alături de ,tinctură de 
propolis. Este indicat în tratarea 
tusei de diverse etiologii. 
Conținutul de propolis și 
vitamina C conduce Ia 
stimularea sistemului imunitar 
și ia creșterea rezistenței față de 
infecții

pires ■
in

i I *C

http://www.huon.ro
mailto:ina.jurcone@informfnedia.ro
http://www.huon.ro


vineri, 22 decembrie 2006 COTIDIAN /4

Mk£Y>| 
'îljt'

1639 - S-a născut iean-Baptlste RmIbb, clasic al literaturii 

franceze (m. 1699). ____________________________________

1858 - S-a născut Giacomo Puccini, compozitor Italian 
|w. 19M- ______________

1889 - S-a născut Nkhifor Crainic, scri
itor, publicist șl eseist, directorul revis

tei iGândiree ____________________________

1931 - R fost înființată Societatea 8e 

IMMum Radiofonici din România 

(ulterior. Societatea Română ■■ Radlo- 

)ML' 'difuziune).
18S69-A asrlîSErllIOFul SihmI Beekert (foto) (n. 1906).

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi mai mult noros. Temperatu

ra minimă va fi de aproximativ -6°C, iar 
maxima de -1°G.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cerul va fi temporar noros. 

Termometrele vor înregistra temperaturi 
minime de -2°C și maxime de 2°C.

Duminică. Cerul va fi parțial senin. Mi
nima termică va fi de -2°C, iar maxima de 
aproximativ 4°C.

Calendar Creștin-Ortodox______________
Sf. Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf. Mare Mc. Anas
tasia Romana, Sf. Mc. Hrisogon, Teodota și fiii ei (Ajun - 

zi aliturgică).

Calendar Romano-Catollc____________________________

Ss. Francisca Cabrini; Flavian, m. R.

Calendar Greco-Catolic___________________________________ ___
S. Anastasia, m (+290). Zi aliturgică. Orele împărătești. 

Post și ajun.

Energie electrică
Nu sunt programate tatreruperi In furnizarea energiei elec

trice.

........   ........... Js— ________—_ 

Furnizarea gazului metan va fi întreruptă, ta Seva, între 

orele:
09.00 - 15.00 - Str. Scărișoara, bl. 18, se. 2 și bl. 32. sc. 

S^iStr, M. Etainesou (Micro 15), bl. C2, se. 1. 2; Qojtfa, 
bl. A4, sc.2, bl. K3, bl. A6, sc.2; B-du 22 Decembrie, bl. 
26, sc. C Aleea Moților, bl. MS, sc. 1.2, 3. 4. 5. str 

M. Eminescu, bl. 1A, sc. B;
09.00 - 13.00 - B-dul 22 Deeemtiris, bl. 8, se. B;

10.00 - 13.00 - Str. Progresul, bl D, sc. A, B;
09.00 - 12.00 - Str. M Viteazul, bl. 40. sc. A.

Ană_____ _ ___________ _____________________________ _
Nu sunt programate întreruperi ta furnizarea apei pota
bile.

Steluțe de Crăciun
Ingrediente: 250 g unt, 250 g făină, 1/2 pa

har de nuci măcinate, 200 g zahăr, 1 ou, e- 
sență vanilie, 1 vârf de cuțit sare, 75 g cio
colată cu lapte, 75 g smântână de frișcă, za
hăr praf, steluțe, biluțe argintii, bomboane.

Mod de preparare: Se amestecă untul la 
temperatura camerei cu zahărul, vanilia și 
oul cu mixerul. Se adaugă făina, nucile și 
sarea și se amestecă până se încorporează. 
Se dă la frigider 60 de minute. Se încălzește 
cuptorul. Se întinde foaia de 3-4 mm grosime 
și se taie steluțe, din cele 4 mărimi. Se coc 
10-15 minute. Se încălzește smântână, se pune 
ciocolata tăiată și se amestecă la foc mic. 
Se lasă să se răcească și se bate cu telul până 
se deschide la culoare și se mai întărește. 
Se lipesc fursecurile cu cremă, câte două din 
fiecare mărime, excepție cea mai mică mă
rime, din care veți folosi doar o steluță.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integramel din numărul precedent: S - TAC - B - SERI - APEL - LICURICI - GEM 
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Liber vrea să 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate Integra mele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție $1 trimlte-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 
Th 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fl publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUĂM SĂ ÎȚI DĂM BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

i
J Nume.....................................

Prenume...... ....»..................
Adresa.................................

■o :

.........................TeL ........................
Localitatea....................... ............
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

IURNAL

Orc# iT? • «f!

Taur____________ ____ _____ '_____________ ___ ___d_____________

Berbec
O situație de încheiat - la slujbă, la școală, ca să vă taațl 
banii sau ca să puteți pleca in concediu. Veți fi învoit, dar 
până nu terminați totul nu puteți pleca.

Ar trebui să fiți ceva mai chibzuiți cu banii, să nu-l 1- 
tuițl pe toți când o să vă vedeți cu-atâția bani mrE» 
mai lăsați ceva în pușculiță.
Gemeni _____________ ______ __

ir
O

&

&

Un Intermediar care pică la momentul SefloFI
niște griji, vă ocupați oe alte lucruri caise nu erau flb lista 
priorităților. E un câștig. ' t » 8

Leu__ ______________ __ ___ ___  _______ _____ _______________

Semnal de oani. ©ați fuga cu el să plătiți dârl, si faceți 
aprovizionare masivă și tot ce mal e mvote, bRn 0 MKs* 
rle morală, cred, fața de cineva din familie.

Fecioară________ _................................................. . __ _
Trebuie să vă oeupați de chestiuni legate de casă, ie pus 
totul la punct șl de sănătate. Cineva din familie nu se află 
într-o stai® prea bună. Trebuie făcut ceva In sensul ăsta.
Balanță_____ _____  ;___ _______ /T_______ ____  - 7

Roate că veți trece peste cuvântul părinților sau al ființei 
dragi, cumpărați ceva util pentru locuință și d-of sW mal 
albă ce să zică. Să vedeți că se vor bucura.
Scorpion ____ J __ _ _________ •
N-aveți M ce vă plânge. Bani aveți. Aveți |l m 0flB ț» 
bază pe care să-l trimiteți oriunde să vă rezolve (fiverse 
lucruri. Cu sănătatea e bine, nu se văd oțobleme.

Săgetător_____________ _ _______ ,

Preocupări care țin oe plata unor angajați, colaboratori șl 
de achitarea unor taxe anuale - că vine anul nou șl să nu 
vă prindă cu temele nefăcute.

Capricorn____ <5 ........  .. - ■ - ;__ ,___________
O achiziție pentru locuință sau astăzi vă cumpărați vesti
mentația de revelion. E ceva mai special șl toată lumea vi 
încurajează să cumpărați acele obiecte, piese.
Vărsător _____ ________ J__________ _________________

Un câștig. Primiți sau aflați când o să primiți bani, prima 
de Metan, dar mult nu poate să mal dureze. Plus câteva 
cadouri.

fntt

Pești.......... ... ........... _ . . .... .................

V-ați Instalat în casă nouă sau într-un post chele. E un In
gres și trebuie sărbătorit cumva. Poate chemați deseară 
doi-trei prieteni pe la voi.

£
-

7:00 Jurnalul TVR 

8:00 Justiție militară (s).
8:55 Vrei să fii No. 1? 

9:00 Meseria, brățară de
aur (r)

9:30 Desene animate:
Spioanele 

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

(r)
11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii

0(ep. 96, comedie, SUA, 

2003). Cu: Ben Savage 
13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Spoit

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Pomul de Crăciun

(doc. Anglia, 2005) 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 0 zi din viata lui Joe
0(ep. 5 ultimul, SUA) 

17:40 Crăciun culinar 

17:50 Vrei să fii No. 17 

18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR
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7:00 Știrile ProTv 
Ce se întâmplă doc
tore? Te uiți $i câștigi 

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
0Moș Crăciun există! 

10:15 Om săraq om bogat 
0(s, r)

11:00 12 zile până la 
Crădun (film, r)

13:00 Știrile ProTv 

Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun există!

13:45 Partenera lui Moș
13 Crădun (aventuri, 

Canada, 2004). Cu: 
George Hamilton 
Te uiți și câștigi 
Moș Crădun există! 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

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

17:45 Familia Bundy (s) 
1845 Dăruiești și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea
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ANTENA 1
630 în gura presei

cu Mircea Badea.
»

Revista presei !
7^X) Matinal: Dimineața j

devreme cu Cristina 

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

1030 Concuis interactiv 

11:00 Vwere (s) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Tablou de nuntă 

(divertisment) (r) 
16:00 Observator 

16'45 9595, te Ihvață ce să 
fad

18:00 Vocea inimii (serial,
0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandro Repan, 
Maria Dinulescu, 
Andreea Măcelaro 
Șofron 

1930 Observator cu
Alessandra Stoicescu și ■ 
Lucian Mândruță. j 

Sport Meteo
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ACASĂ
1030 Tonomatul DP2. Trans- 9:00 Culoarea păcatului (s, 
misiune directă 1130 Cara- Brazilia, 2004) 1130 Bărbatul 
catița (r) 12:25 Câțiva pași' visurilor mele (r) 12:00 Pariul 
spre un management mai bun i iubirii (s, Mexic, 2004) 13:00 

(doc., r) 13:00 Motomagia (r) ' 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Poveste fără sfârșit (s, aven- j 
turi, SUA, 2001 1530 Impre-. 

ună in Europa! Magazin 
interetnic 16:00 Jurnal (r) 
1630 Hollywood reporter (s)
1730 Jeremiah (s, SUA, 2000) sub acoperire (comedie romăn- 

1830 Lecția de management tică, SUA/ Canada, 1999) 
(doc. Marea Britanie) 1835 22:30 O lume a fiarelor (s, 
Caracatița (s) 19:25 Ray Mexic, 2006) 030 Poveștiri 
Mears (doc.) 20:00 D'ale lui \ adevărate (r) 130 Extraya- 
Mitică 2130 Ora de știri 22:10 ganta Anastasia (s) 330 Mu- 
Campionatul de comedie zică de acasă 
2240 Mica Britanie (s, come
die, Anglia, 2003) 23:10 Fes
tivalul Internațional AVmo- 
tional 03 0:10 Ray Mears 
(doc) 040 Tonomatul DP2 (r)

Daria, iubirea mea (r) 14:00 

Iubire ca în filme (r) 15:15 
Rețeta de acasă 1530 Suflete 
rănite (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
19:30 SOS, viața meal (s, j
Argentina, 2006) 2030 înger ■

06.30-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

I

20:15 Cum mi-am petrecut
lH sfârșitul lumii (dramă,

România, 2006). Cu: 
Dorothea Petre, lonut 
Becheru, Jean Con
stantin, Mircea Dia- 
conu, Valentin Popes
cu. R.: Cătălin Mitules- 

cu
22:15 De ce sfârșitul lumii? 

Talk show. Moderator 

Marian Voicu. Invitat 
Cătălin Mitulescu

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2335 Lumea citește!
23S Celebritățile timpului 

tău (s)
0:10 Rembrandt 

(dramă/biografic, 
Franța/Germania/Olan- 
da, 1999). Cu: Klaus 

Maria Brandauer
2:05 Cinemaniadi (r)
230 Efectul MG (r) 
2:55 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo

«

I

J 
ii
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20:30 Dl. Deeds -Moșteni
ți tor 6ră voie (comedie,

SUA, 2002). Cu: Adam 

Sandler, Winona 
Ryder, John Turturro, 
Peter Gallagher 

22:45 La servid
(ultima ediție)

23:30 Teroare nevăzută
O (acțiune, SUA 1998). 

Cu: Steven Seagal, 
Gailard Sartain, 
L.Q. Jones, Silas Weir 

Mitchell. R.: Dean 
Semler

130 DI. Deeds - Modern
ii tor fără voie (film, r) 

Comedie, SUA, 2002. 
Cu: Adam Sandler, 
Winona Ryder, John 

Turturro, Peter Gal
lagher. R.: Steven Brill

230 Familia Bundy (r)
330 Știrile ProTv
430 La Senrid (r)
530 Apropo Tv (r) 
630 Parte de carte (r)

12:45 Maeștrii skateboardu- 
lui (aventuri, SUA, 2005). 
14:20 Formosa (comedie, 
SUA 2005). 15:50 Cu duzina 

e mai ieftini (comedie, SUA 

2003). 17:30 Warm Springs 
(dramă, SUA, 2005). 19:30 

Cinema, cinema, cinema 
(SUA, 2006) 20:00 Huff - în 
oraș (Ep. 24, comedie, SUA 
2005). 21:00 Război ta deșert 
- Orfanii (Ep. 11, acțiune, 
SUA, 2005).22:00 Cel mai 
faimos joc (biografic, SUA, 
2005). 24:00 Cabina telefo
nică (thriller, SUA 2002). 730 Dragoste și putere (r) 

830 Sport cu Florentina 8:15 
Angus (film, r) 1130 Tele RON •. 
1330 Play 1430 Dragoste și 
putere (s) 15:00 Taine ale tre
cutului (dramă/mister, SUA/ 
Canada, 2005) 1730 Farsele 
lui Jugaru (reluare) 18:00 
Focus 19:00 Cele mai uimi
toare filme din lume 1945 Ce
lularul (s, România, 2006) 
20:00 Haiducul din Shanghai 
(acțiune/fantezie, Hong Kong, 
1972) 22:00 Mondenii (re
luare) 2230 Focus Plus 2330 
Celularul (r) 2345 Prim plan 
(thriller, SUA, 1999) 145 Fo
cus (reluare)

13:20 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 1520 Fa
brica 16:50 Marfa 17:20 
România fără frontiere 1745 
Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan Dumi
trescu 20:00 Realitatea de la 

20:00 20:15 Reporterii Re
alității 20:50 România fără 

frontiere 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 

2235 Tănase și Dinescu 23:15 
Realitatea all-inclusive 24:00 
Realitatea de la 24:00

845 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1130 
Baronii (film serial) 1230 Look' 
who is winning 13:00 Jara lu' 
Papură Vouă (emisune de 
divertisment) 1320 Look who 
is winning 1430 Miezul pro
blemei (r) 1620 Bărbatul din 
vis (s) 1720 Naționala de bere 
18:00 Baronii (film serial, re
luare) 1830 Știri Național TV 
1945 Jara Iu* Papură Vouă 
(emisiune de divertisment) 
2030 Film artistic 22:00 Film 
artistic 24:00 Știri Național TV 

030 Emmanuelle (s)

—

2030 Him artistic 
^30 Film artistic 
Î430 Film artistic
230 Concurs interactiv 
330 9595, te învață ce să 

fed (r)

430 Animax: «Roboți 
uriași - Heavy Gear* 

530 Vivere (r)
OCe înseamnă să 

trăiești? Să lupți, să 

suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă 

întotdeauna. Un 
portret dulce-amărui al 
provinciei italiene, o 

realitate socială în care, 
aspirațiile cele mai 
profunde urmăresc 
îndeosebi sentimen- ’ 

tele, ingredientele prin-; 
cipale ale serialului. 

Povestea a patru 
familii ce își duc viețile 
în bogatul orășel 
Como.

!

i !

I ,

l.i

$
»

t
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PRO CINE
13:15 Liga juniorilor (s) 13:45 
Lumea Pro Cinema (r) 14:15 
Viața la Casa Albă (r) 15:30 

Dispăruți fără urmă (r) 16:30 
Ca-n familie (s, r) 17:00 A- 
proape liber (comedie/ acți-; 
une) 1930 Viata la Casa Albă 
(s) 20:00 Entertainment News 

20:20 Dispăruți fără urmă (s) 
21:30 Ca-n familie (s) 22:00 

Pasiunea din umbră (polițist, 
SUA, 2000) 24:00 Prețul li
bertății (ep. 3, SUA, 2002) 
130 Bette (s) 230 Imagini 
într-un ochi de aur (dramă)

$ « ,b.

9:00 Verissimo. Cu Gina Tă
nase 10:00 Euromaxx (r) 
1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 

privește 12:00 Știri 13:05 
Esentze (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
1535 Euromaxx (documentar) 
16:00 Unde e iubirea 17:00 

Vis de vacanță. Emisiune de : 
turism 17:30 Pasul Fortunei. 
Cu Urania 1930 Știri 19:20 

Hobby Mix. Emisiune de diver
tisment. Cu Irene Pârvu 20:00 
Film artistic 23:00 High Life. ‘ 
Cu Monica Stan 24:00 Lom- 
brazilor 8 (s, r) 130 Știri 1:15 
Vedetele se întreabă (divertis
ment) (r) 145 Upgrade (r)

5:00 Motociclete americane 
6:00 Confruntări și fiare ve^j_. 
730 Tehnologie extremă 8.^ 
Discovery Atlas: Australia 
descoperită 1030 Automobile 
americane recondiționate 
11:00 Motociclete americane 
12:00 Confruntări și fiare vechi 
13:00 Tehnologie extremă 
14:00 Discovery Atlas: Aus
tralia descoperită 1630 Braini- 
ac. Maniaci ai științei 17:00 
Curse 18:00 Viteza a cincea 
19:00 Motociclete americane 

20:00 Alegerea dvs. 2230 
Australia sălbatică 2430 Con
fruntări și fiare vechi 130 
Brainiac. Maniad ai ștînței
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www.reteteculinare.ro
Deva (C P.) - Director de rețete culinare românești și Inter
naționale, cu organizare pe categorii. Include o carte de 

bucate online, forum de discuții, sfaturi șl diete.

Servicii medicale de sărbători

1 euro 3,3801 lei

1 dolar american______________________________ 2,5664 lei
1 gram aur 51,2389 lei

■ Peste 255 de medici 
de familie se vor afla în 
perioada sărbătorilor la 
dispoziția populației.

Ina Jurcone_________________
Ina.Jurconeffinformmedla.ro

Deva - Ei vor asigura con
sultații in specialitatea medi
cină de familie în zilele lucră
toare conform programului de 
lucru afișat la fiecare cabinet 
medical individual, totalizând 
un număr de opt ore de cabi
net și teren. în afara progra
mului obișnuit, în caz de ne
voie, ei pot fi solicitați și prin 
chemări la domiciliu. în zilele 
de sâmbătă, duminică și săr
bători legale, respectiv în zi

lele de 23, 24, 25, 26, 30, 31 de
cembrie și 1, 2 ianuarie 2007, 
asistența medicală primară es
te asigurată prin centrele de 
permanență organizate la 
nivelul localităților Ilia, Sime- 
ria, Uricani și prin serviciile 
de urgență din cadrul spita
lelor din teritoriu. „în spital 
a fost stabilit graficul liniilor 
de gardă pentru perioada săr
bătorilor, prin care se asigură 
asistență medicală zilnic, du
pă programul obișnuit, între 
orele 13 și 8, iar sâmbătă, du
minică și în sărbătorile legale 
între 8 și 8. Pentru urgențe se 
poate suna la orice oră la 112. 
De asemenea, ficare oraș are 
cel puțin o farmacie cu pro
gram non-stop”, declară dr. 
Dan Magheru, director ASP

Medicii sunt pregătiți să Intervină (Foto: cu

■

J MNNLb U îfi» îi

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 2178G8
Dispecerat Electrica 928
Dispecerat gaz 227Q91
Informații CFR 212726
Urgente 
Pompieri

..........

Jandarmerie $56
Politie 58B 1
OJ.P.C. HD 114S7Î
Deranjamente lift
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Hunedoara. Linia de gardă de 
medicină legală poate fi 
apelată la numărul de telefon 
225900. La nivelul localităților 
mari, în afara cabinetelor me
dicale individuale ale me

dicilor de familie, în domeniul 
medicine! dentare-stomatolo- 
gie, sunt organizate cabinete 
specializate și la nivelul spi
talelor Deva, Hunedoara și 
Petroșani.

tlw
Prefectura Județului Hunedoara:__________________________

Attila Deszi, subprefect începând cu ora 10.00

Penitenciarul cu Regim de Maximi Siguranță Bîrcea 

Mare_______________________________________________________________
Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00

Inspector-șef principal Marcel Mara, director adjunct 

11.00-14.00

Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Deva:

Laura Sârbu, secretar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:______________________

Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

. ****** 5 -

Amplasarea aparatelor radar în Mata de 22.1
- DN 7: Zâm -mă - Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 

-Deva: HuiDecebal,SileaZaranfctal, str. HoreașiMihai 
Eminesca.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

Soluția jocurilor din numărul precedent

4 9 3 5 1 2 8 6 7

6 1 8 3 7 9 4 2 5

7 5 2 4 8 6 1 9 3

5 2 4 1 9 8 3 7 6

1 8 7 6 2 3 9 5 4

!3 6 9 7 5 4 2 1 8

9 4 6 2 3 7 5 8 1

2 3 1 8 6 5 7 4 9

8 7 5 9 4 1 6 3 2

ncepători Avansați

5 9 4 1 7 8 2 3 6

1 2 3 4 5 6|7 8 9

6 8 7 2 3 9|4 1 5

7 3 9 5 8 2 j 6 4 1

4 6 5 9 1 7i8 2 3

8 1 2 3 6 4 | 5 9 7

2 7 1 8 9 5I3 6 4

3 5 8 6 4 1 |9 7 2

9 4 6 7 2 31 1 5 8

Presa - aproape obiectivă
■ Președintele Consi
liului Județean a primit 
colindul ziariștilor din 
presa locală și centrală.

Deva (M.S.) - O mare parte 
dintre ziariștii acreditați la 
Consiliul Județean Hunedoara 
a pregătit ieri o surpriză pen
tru președintele instituției,

Mircea Moloț, pe care l-au co
lindat, după cum s-au price
put. Gestul jurnaliștilor a im
presionat, chiar dacă președin
tele CJ Hunedoara a remarcat 
că ziariștii nu au cântat prea 
bine. „Important este gestul. 
Este o zi în care pot critica și 
eu, constructiv, ziariștii”, a 
spus Mircea Moloț. Cât pri
vește anul care se încheie,

președintele CJ Hunedoara a 
remarcat faptul că „marea 
majoritate a publicațiilor simt 
obiective în relatări”, men
ționând că este un cititor 
atent al ziarelor. „Am reacțio
nat la multe semnale apărute 
în presă în ceea ce privește 
aspecte despre care nu aveam 
cunoștință”, a adăugat Mircea 
Moloț. www.huon.ro Mlrcea Moloț

Mersul trenurilor din stația CF Deva,
10.12.2006 - 08.12.2007

NR
CRT

NR. 
TREN

STATIA
PLECARE

STATIA 
SOSIRE

ORA
SOSIRII

ORA
PLECĂRII

L. VIA SOSIRE 
DESTINAȚIE

1 346-1 BUCUREȘTI NORD LOKOSHAZA 00.06 2 00.08 3 SIGHIȘOARA 03.00
2 1823 BUCUREȘTI NORD CLUJ NAPOCA 00.18 15 00.33 4 TG JIU 03.26
3 1941 SIGHETUL MARMATIEI TIMISOARA NORD 01.34 2 01.36 s3*' RAPNA 05.03
4 1942 TIMISOARA NORD SIGHETUL MARMATIEI 02.10 3 02.13 2 RADNA 11.21
5 2023 TIRGU JIU TIMISOARA NORD 02.57 xzs» 02.59 3 ' 07.21
6- 460-1 RUSE LOKOSHAZA 03.10 3 03.13 i TG. JIU 07.30
7 1765 IAȘI TIMISOARA NORD 03.20 3 03.22 3 CLUJ 

NAPOCA
06.35

8 461-2 LOKOSHAZA RUSE 03.25 4 03.29 2 TG JIU 14.25
9 2041 SI MERI A ARAD 04.02 2 04.04 3 07.26
ÎO G.2709 SIMERIA DEVA 04.10
11 2710 DEVA ..LUPENI 04.30 4 08.29
12 1821 BUCUREȘTI NORD ARAD 04.36 2 04.38 3 . TG JIU 06.48
13 839 PETROȘANI CLUJ NAPOCA 05.31 5 05.36 ț 08.46
14 2042 SAVIRSIN SIMERIA 06.17 2 06.19 2 06.32
15 347-2 LOKOSHAZA BUCUREȘTI NORD 06.35 2 06.37 2 SIGHIȘOARA 13.55
16 2031 TEIUS ARAD 06.36 2 06.38 3 09.49
17 2701 PETROȘANI DEVA 06.48
18 2344 DEVA SIMERIA 07.00 4 07.10
19 2182 LUGOJ 07.22 1 07.23 2 07.35
20 811 SIBIU TIMISOARA NORD 07.23 07.24 3 BUZIAS 10.17
21 2301 BLAJ DEVA 07.34
22 1837 IAȘI TIMISOARA NORD 07.58 2 08.00 3 BUZIAS 11.37
23 2381 SIMERIA SAVIRSIN 08.03 2 08.05 3 9.36
24 354-1 TG.MURES LOKOSHAZA 08.20 si® 08.21 3 12.20
25 813 TIMISOARA NORD SIBIU 08.26 08.28 2 10.44
26 2302 DEVA TEIUS 08.40 4 10.38
27 2044 ARAD SIMERIA 09.22 ■L : 09.23 2 09.36
28 1974 TIMISOARA NORD GALATI 09.30 2 09.32 2 CICEU 23.08
29 2383 TEIUS ? DEVA 09.55
30 2711 LUPENI DEVA 10.19
31 2308 DEVA TEIUS 11.14 13.17
32 1374-1 RUSE • LOKOSHAZA 11.45 JW 11.57 15.18
33 1622 TIMISOARA NORD BUCUREȘTI NORD 11.48 2 11.50 2 SIBIU 20.17
34 Kj204®Ssî SIMERIA ARAD 12.28 4.1 12.29 3' 15.56
35 529 BUCUREȘTI NORD TIMISOARA NORD 12.39 2 12.41 3 15.33
36 1824 CLUJ NAPOCA BUCUREȘTI NORD 12.44 17 13.01 4 21.00
37 2307 TEIUS DEVA 13.01
38 374-1 BUCUREȘTI NORD LOKOSHAZA fi 13.20 1 13.21 3 16*® *
39 2386 SAVIRSIN SIMERIA 13.34 2 13.36 2 13.48

2703 PETROȘANI DEVA 14.08
41 526 ARAD BUCUREȘTI NORD 14.35 1 14.36 2 SIGHIȘOARA 22.03
42 2346 DEVA BLAJ 14,40 17.05
43 2185 SIMERIA LUGOJ 15.17 1 15.18 18.47
44 G.2711 SIMERIA DEVA 15.28
45 2045 SIMERIA ARAD 15.48 2 15.50 fc. 17.05
46 375-2 LOKOSHAZA BUCUREȘTI NORD 15.49 2 15.51 SIGHIȘOARA 23.26
47 2712 . DEVA PETROȘANI 1.5.55 4 18.31
48 2343 TEIUS SAVIRSIN 17.06 2 17.08 43 H 18.34
19 2032 ARAD r" =1US 17.37 2 17.39 2 19.35
50 1375 LOKOSHAZA RUSE 17.40 6 17.46 2 03.15
51 2024 ' TIMIȘOARA NORD TIRGU JIU 17.55 2 17.57 2 22.05
52 1766 TIMISOARA NORD IAȘI 18.14 2 18.16 fzx 06.28

1621 BUCUREȘTI NORD TIMISOARA NORD 18.22 2 18.24 3 21.38 1
54 816 TIMISOARA NORD SIBIU 18.47 2 18.49 V2M 21.06

*S5 S 2046 ARAD SIMERIA 19.11 3 19.14 424 19.27
56 1973 GALATI TIMISOARA NORD 19.13 2-? 19.15 ■< 34 22.29
57 837 CLUJ NAPOCA PETROȘANI 19.24 *5î”: 19.29 134 21.13
58: ș525;sti BUCUREȘTI NORD arad 19.38 *2 19.40 ® SIGHIȘOARA 21.42
59 815 SIBIU TIMISOARA NORD 19.54 3 19.5 7 22.50
60 2047 SIMERIA ARAD 20.01 2 20.03 43 n 23.24
61 Î55-2 LOKOSHAZA TIRGU MURES 20.38 2 20.40 23.45

282”* 2048 ARAD SIMERIA 21.11 2 21.13 424 21.25
63 1838 TIMISOARA NORD IAȘI 21.41 5 21.46 2-" CLUJ 

NAPOCA
10.02

64 2707 lupEni DEVA 21.44' .... G.2708 DEVA
66 1822 ARAD BUCUREȘTI NORD 22.40 2 22.42 ÎZX CRAIOVA 06.36
67 1356 TIMISOARA NORD TIRGU MURES 23.25 1 23 26 2 02.25
68 2376 ARAD SIMERIA 23.28 2 23.30 2 23.43

http://www.reteteculinare.ro
Ina.Jurconeffinformmedla.ro
http://www.huon.ro


Sfintele sărbători ale Nașterii Domnului 
și Anului Nou 2007 îmi oferă ocazia de 
a adresa din toată inima personalului
Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
“lancu de Hunedoara”, celui încada 
serviciile de urgență 
voluntare și private, 
persoanelor fizice și 
juridice din județul 
Hunedoara cele mai i 
calde felicitări, multă' 
sănătate, putere de 
muncă și succes în 
activitățile pe care le vor desfășura

DXWIELRĂOtlCAM.LAMULȚ1AM! 
.. L...

wHcmmuwii

IN PROGRAM

TOMBOLA CI PREMII

VINERI 22.12.2006 -ORA: 21
Casa de Cultura Hunedoara • X C1.U8

(4NO 5Ă 77 5UJ7I WORfTH SrtC 
«£HttZ£/vrAfrTAtlftZWU4 77*..'.'!

REGULAMENT:
Acest concurs esle valabil doar pentru cei care in ultimele 6 
luni nu au fost LLULkp-sa!; CLLllCLi LL l lX'L/J Angajații 
Inform Media SRL si rudele acestora de gradele I si II nu pot 
participa. Relații suplimentare ia 0254-211275, int. 8806.

In ziarul de luni, 18 decembrie, ai găsit inserată o 
carte poștală pentru cititori de probă. Colecționează 
fiecare piesă puzzle (6) apărută până in 22 decembrie, 
inclusiv, lipește-le apoi pe cartea poștală, reconsti
tuind imaginea și depune-o in cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau la O.P.l. C.P.3, Deva, sau trimite-o la 
sediul redacției din Deva. Strada 22 Decembrie, nr. 
37A, până in 29 decembrie. în 30 decembrie poți să 
fii câștigătorul celor bl! liii LeLL! Toți participanții 
ce se încadrează in regulament vor primi, timp de o 
lună. Cuvântul Liber CLiAll! LII
Alătură-te Cuvântului Liber! _____ ■■nați
Cu noi ai numai de câștigat!

RECLAMĂ CONCURS



SPORT sportiv 2006
• Transfer. Mia Rădoi, fostă jucătoare la 
Oltchim Rm. Vâlcea, va semna, săptămâna 
viitoare, un contract de joc cu Cetate Deva.

F „Avem nevoie de o jucătoare cu experiență 
care să aducă un plus de tenacitate în jocul 
tinerelor jucătoare din lotul nostru", preciza 
Marian Muntean, președintele clubului 
Cetate. (C.M.)

• Răducioiu la Dinamo. Fostul internațio
nal Florin Răducioiu a fost prezentat ieri 
drept noul manager sportiv al FC Dinamo. 
„Voi sta foarte aproape de echipă și sper să 
contribui și eu cu ceva, să aduc ceva nou. A 
fost un moment de tranziție după ce m-am 
lăsat de fotbal, dar acum revin la prima 
dragoste", a spus Răducioiu. (C.M.)

■ Gimnasta de la Ceta
te a fost desemnată 
cea mai bună sportivă 
din județ în acest an.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Gimnasta Aluissa 
Lăcustean, legitimată la CSS 
Cetate Deva și componentă a 
lotului olimpic al României, 
a fost desemnată, joi, cea mai 
bună sportivă hunedoreană a 
anului 2006. Verdictul a fost 
dat de către reprezentanții 
Direcției pentru Sport a 
Județului pe baza rezultatelor 
obținute în acest sezon. „Per
formanțele care i-au adus 
acest titlu Aluissei Lăcus

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xlll-a, 21 decembrie: 

Rulmentul Brașov - HCM Bala Mare 33-18; HC Zalâu - 
Cetate Deva 27-27; Oțelul Galați - Astral Poșta Câlnâu 20- 

19; HCM Roman - Tomis Constanța 22-26;-Oltchim 

Rm.Vâlcea - Dunărea Brăila 37-20; Rapid CFR București - 

U. Jolidon Cluj 25-27; Universitatea Timișoara - Mureșul 

Tq. Mureș 28-26.  ■

Cetate Deva „stopată de arbitri

Etapa a 14-a, 14 Ianuarie 2007: HCM Baia Mare - Mureșul
Tg. Mureș; Universitatea Timișoara - U Jolidon Cluj; Rapid 

, "FR București - Dunărea Brăila; Pitch iruJtm.Vâlcea - Tomis 

îjE&nstăhța; RCM; Rpnwrr*Aa(ieT>eate Câinăor Oțelul 
-Galați - Cetate Deva,» HCZalJii - Rulmentuf Bhașpv.

Clasamentul
1. Oltchim Rm. V. 13 13 0 0 456-290 26
2. Rulmentul Brasov 13 11 0 2 378-293 : 22
3. U. Jolidon Ciul 13 10 0 3 365-330 20
4. Tomis Constanta 13 8 1 4 323-312 17
5. Dunărea Brâlla 13 7 1 5 352-345 : 15»

6. Astral P. Câlnâu 13 7 0 6 367-325 14
7. HCM Roman 13 7 0 6 339-364 14
8. Cetate Deva 13 6 1 6 322-321 13
9. HCM Bala Mare 13 6 0 7 324-329 12
10. Otelul Galați 13 5 0 8 315-319 10
11. Rapid CFR 13 l 4 0 9 333-364 8
12. HC Zalău 13 3 2 8 309-346 8
13. U. Timisoara 13 1 1 11 317-444 3

•14. Miiresul Tq. M 13 0 0 13 306-424 0

Turneu în Ungaria
Deva (C.M.) - Handbalistele de la Cetate 

Deva vor participa, săptămâna viitoare, la 
un puternic turneu internațional în 
Ungaria. „Perioada de întrerupere a cam- 

*». pionatului este foarte scurtă, următoarea 
-» etapă urmând să se desfășoare pe 14 ian

uarie, așa că, deși e perioada sărbătorilor, 
încercăm să menținem echipa într-o formă 
sportivă cât mai bună. în țara vecină, vom 
susține o serie de jocuri cu adversari put
ernici pe parcursul cărora sperăm să ne 
îmbunătățim jocul și să acumulăm expe
riență competițională”, afirma Marian 
Muntean, președintele clubului devean. în 
prima etapă din 2007 echipa antrenată de 
Marcel Șerban și loan Mătăsaru va juca în 
deplasare cu Oțelul Galați.

■ Handbalistele devene 
nu au scos decât o re
miză la Zalău, deși au 
jucat foarte bine.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
clprlan.marinut@lnformmcdla.ro

Deva - Corectitudinea arbi
trilor față de Cetate Deva a 
luat sfârșit, ieri, odată cu par
tida din deplasare cu HG 
Zalău în care echipa antrenată 
de Marcel Șerban a fost sabo
tată de fluierași în tentativa 
de a obține a treia victorie 
consecutivă. Cetate a jucat la 
fel de bine ca în precedentele 
meciuri câștigate cu HC Baia 
^JferfejȘi cu campioana Rul- 
I^|ritW Brașov, dar n-a scos 
decât o remiză (27-27) pentru 
că în teren legea a fost făcută 
de arbitrii David / Belean 
(Mureș). „M-am temut de 
acești arbitri pe care în 
ultimele trei campionate i-am 
recuzat de fiecare dată și de

Campioni cu suflet mare
■ Fotbaliștii de la FC 
CIP au oferit cadouri 
copiilor aflați în dificul
tate din Hunedoara.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprlan.marlnut@lnformmedia.ro

Hunedoara - Fotbaliștii de 
la FC CIP Deva care în 2006 
au devenit în premieră cam
pioni naționali și au evoluat 
cu succes în UEFA Futsal 
CUP nu i-au uitat acum, în 
pragul sărbătorilor pe copiii 
aflați în dificultate cu care s- 
au „împrietenit” în urmă cu 

Alin Simota
(Foto: CL)

Simota, ironic cu fugarii
Petroșani (C.M.) - Finanțatorul clubului 

Jiul, Alin Simota, a început procesul de 
“purificare” a lotului echipei din Petroșani, 

acceptând cu zâmbetul pe 
buze plecarea jucătorilor 
care au fost ori s-au prefăcut 
mai mereu accidentați. 
Simota i-a ironizat pe fot
baliștii care au anunțat că 
vor să facă memorii la Fede
rația Română de Fotbal pen
tru a deveni liberi de con
tract, afirmând că poate cu

această ocazie aceștia învață să scrie. “Nu 
au decât să depună câte memorii vor, poate 
cu ocazia asta învață și ei să scrie, că au 
demonstrat că nu au avut nici o treabă cu 
fotbalul. Gata, ș-a terminat cu furăciunea la 
Jiul”, a spus Simota.

Jucătorii Alin Paleacu, Adrian Drida, 
Adrian Ilie, Dan Găldean și Bogdan Vră
jitoarea intenționează să depună memorii la 
FRF pentru a deveni liberi de contract 
deoarece nu le-au fost acordate drepturile 
contractuale de aproximativ trei luni.

Dumitru Hotoboc (Foto: CL)

teanu sunt câștigarea a trei 
medalii la Campionatele 
Europene de Junioare de la 
Voios (aur la sol, argint cu 
echipa și bronz la bârnă) și a 
mai multor medalii la Campi
onatul Național de Maestre”, 
afirma Marieta Ucu, direc
torul DSJ Hunedoara. Clasa
mentul complet al primilor 10 
sportivi hunedoreni ai anului 
va fi stabilit luna viitoare, iar 
premierea performerilor va 
avea loc în data de 31 ianua
rie 2007, ora 17:00, la Casa de 
Cultură din Deva. „Sportul 
hunedorean a avut în anul 
2006 rezultate net superioare 
celor din 2005. S-au obținut 
performanțe valoroase la gim
nastică, la șah unde avem o 
campioană europeană, la tir

Cetate este aproape de un loc în cupele europene

ceea ce mi-a fost frică n-am 
scăpat. Au avut o atitudine 
părtinitoare,’ judecând după 
două regulamente diferite, 
mai ales că gazdele au pus 
presiune pe ei pentru că nu- 
și permiteau să piardă jocul. 
Decizia care a schimbat prac
tic soarta meciului s-a produs 
cu trei minute înainte de 

trei ani. Astfel, pentru a patra 
iarnă consecutivă, lotul de 
jucători condus de Karoly 
Gașpari a oferit, miercuri, 
pachete cu cadouri copiilor 
din cadrul Complexului Social 
pentru Copilul cu Handicap 
Hunedoara, unitate ce 
aparține de Direcția Generală 
de Asistență Socială și Pro
tecția Copilului Hunedoara, 
„în schimbul dulciurilor și 
jucăriilor oferite fotbaliștii de 
la FC CIP Deva au fost 
răsplătiți cu un program de 
colinde pus în scenă de copi
ii cu nevoi speciale”, afirma 
Loredana Gherghe, șefa Com-

Jiul îl pierde pe Bălgrădean
■ Alin Simota a 
refuzat oferta de a-l 
achiziționa pe portarul 
de la Minerul Lupeni.

Petroșani (C.M.) - Jiul a 
început prospectarea pieței 
pentru achiziționarea unui 
portar, după ce titularul ul
timelor etape, Dumitru Hoto
boc, a plecat la FC Argeș, iar 
Cătălin Mulțescu a refuzat să- 
și prelungească contractul cu 
gruparea din Petroșani. Pri
mele negocieri s-au purtat cu 
reprezentanții echipei din liga 
secundă, Minerul Lupeni, care 
l-au pus pe lista jucătorilor 
transferabili pe internațio
nalul de juniori, Bălgrădean. 
“Am avut discuții cu președin
tele clubului Minerul, Cornel

Aluissa Lăcusteanu, sportiva hunedoreană nr.1 în 2006 (Foto c_

cu arcul, la sanie și la lupte. 
Fapul că o junioară a câștigat 
titlul de cea mai bună 
sportivă a anului e oarecum 
firesc, întrucât 90 la sută din 
cluburile din județ nu au 
seniori”, comenta Marieta 
Ilcu.
Valoroasă și de viitor

Nicolae Forminte, antre
norul lotului olimpic de gim
nastică al României, consideră 
că Aluissa Lăcusteanu merita 
să câștige titlul de sportiva 
anului. „Este o gimnastă va

final, când noi conduceam cu 
două goluri diferență. Atunci, 
la un atac al echipei din Zalău 
s-a produs o fază confuză pe 
semicercul nostru, iar fluie- 
rașii au eliminat-o pe por- 
tărița Simona Bistriceanu pen
tru că a strigat la o coechipi
eră, indicându-i cum să se 
apere. Eliminarea ne-a dat 

Fotbaliștii le-au oferit cadouri copiilor (Foto: cli

plexului Social pentru Copilul 
cu Handicap Hunedoara. „A 
devenit o tradiție pentru 
clubul nostru să facă și astfel 
de gesturi de suflet și ne

Resmeriță, dar solicitarea lui 
mi se pare exagerată. Băl
grădean este un portar împru
mutat, iar Resmeriță a cerut 
pentru transferul său să 
finanțez o lucrare de intro
ducere a gazului metan în va
loare de 5 mi-liarde de lei 
vechi. Mi s-a părut o sumă 
prea mare așa că am întrerupt 
orice negociere”, a spus Simo
ta, patronul clubului Jiul 
Petroșani.

Comei Resmeriță a declarat 
că este dispus să îi cedeze pe 
portarul Cristian Bălgrădean 
doar în interesul comunității, 
“îl cedez pe Bălgrădean la Jiul, 
doar dacă iese o afacere bună 
pentru oraș. Minerul Lupeni 
este o echipă finanțată din 
bani publici așa că toate trans
ferurile pe care le facem tre

loroasă, fiind una dintre cele 
mai bune din lotul olimpic. 
După cum am mai declarat, 
mi-aș fi dorit ca Aluissa să fi 
fost în lotul pentru Campi
onatul Mondial de la Aarhus, 
însă ea nu avea vârsta mi
nimă pentru a concura la 
senioare. De la 1 ianuarie 2007 
situația se va schimba și 
Aluissa va putea concura la 
senioare și sper că va confir
ma așteptările și va obține 
performanțe și mai valo
roase”, afirma antrenorul 
Nicolae Forminte.

peste cap jocul și gazdele au 
egalat și au trecut în avantaj 
27-26. Am reușit să salvăm un 
punct cu 15 secunde înainte de 
final când am egalat”, comen
ta Marian Muntean, președin
tele clubului devean.
Speranțe pentru retur

Punctul smuls in-extremis 
la Zalău ajută totuși echipa 
Cetate, mai ales că rezultate 
din celelalte partide ale etapei 
îi sunt favorabile. „Cele cinci 
puncte obținute în ultimele 
trei etape și înfrângerile 
suferite de contracandidatele 
noastre ne păstrează în cursa 
pentru un loc în cupele 
europene. Am încredere în 
echipă și cred că în returul 
care va începe în ianuarie 
putem recupera cele două 
puncte care ne despart de 
locul cinci. Avem un program 
mai bun decât adversarele și 
vom susține meciurile deci
sive pe teren propriu”, afir
ma oficialul devean.

bucurăm că reușim să aducem 
puțină bucurie în sufletul 
acestor copii speciali”, afirma 
Paul Grecu, vicepreședintele 
FC CIP Deva.

buie să fie în folosul ora
șului”, afirmase Resmeriță.
Nu-1 poate vinde

Alexandru Meszar, preșe
dintele clubului Atletic Arad, 
proprietarul jucătorului, a 
reacționat la declarația lui 
Resmeriță. “Ideea lui Cornel 
Resmeriță a fost un banc prost 
și nimic mai mult. El nu are 
dreptul să-l vândă pe Băl
grădean pentru că portarul de 
18 ani este doar împrumutat 
până în vară Ia Minerul 
Lupeni.

Resmeriță poate să-l cum
pere de la noi cu suma de 
100.000 de dolari și apoi nu are 
decât să-l transfere cum vrea, 
dar deocamdată nu poate vin
de ceva ce nu-i aparține”, a 
spus Alexandru Meszar.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:clprlan.marinut@lnformmcdla.ro
mailto:ciprlan.marlnut@lnformmedia.ro
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• Nominalizare. Pivotul Cătălin Burlacu, 
component al naționalei de baschet masculin 
și al campioanei Estoniei, BC Kalev Cramo, 
este nominalizat de federația europeană de 
profil (FIBA Europe) pentru a face parte din 
echipa Europei în meciul împotriva reprezen
tativei lumii, la AII Star Game, din 20 martie. 
(MF)

• Sevilla pe val. Formația FC Sevilla, adver
sara Stelei în 16-imile Cupei UEFA, a învins, 
miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, 
echipa Deportivo La Coruna, într-un meci 
contând pentru etapa a XVI-a a campionatu
lui Spaniei. Golurile au fost marcate de 
Kanoute '28, '63 (penalti), Luis Fabiano '66 
și Alves '74. (MF)

lacob, încrezător în calificare
■ Atacantul susține că 
Steaua nu e o echipă 
oarecare și poate trece 
de FC Sevilla.

București (MF) - Atacantul 
stelist Victor aș lacob a 
declarat ieri că FC Steaua nu 
este o echipă oarecare și are 
puterea să elimine formația 
FC Sevilla în 16-imile Cupei 
UEFA. „Va fi dificil cu Sevi
lla, dar am încredere că pu
tem face o dublă manșă mare 
și sper să ne calificăm, eu 
chiar cred în calificare. E cea 
mai periculoasă echipă din 
Cupa UEFA, dar nici noi nu 
suntem o formație oarecare, 
putem trece de ei. Acum Sevi
lla e pe val, până în februarie 
sper să mai scadă”, a precizat 
lacob, adăugând că abia 
așteaptă să revină pe gazon 
după cinci luni de pauză și să 
joace contra echipei spaniole, 
lacob a afirmat că Steaua are

Paraschiv vrea in străinătate

, Fosta gimnastă Nadia Oom&eci a sem- I 
nat un parteneriat cu Niro Group, pentru 
reprezentarea imaginii grupului și pentru 
derularea unor proiecte cu caracter social 
adresate persoanelor defavorizate, bătrâni
lor și copiilor săraci și orfani. (Foto: epa)

Săgeți între olandezi
București (MF) ■ Antrenorul echipei FC 

Barcelona, Frank Rijkaard, a lansat un atac 
dur la adresa antrenorului formației AZ'67 
Alkmaar, Louis van Gaal, după ce acesta 
din urmă l-a criticat pe selecționerul Olan
dei, Marco van Basten, informează cotidi
anul Sport. „Ceea ce a făcut Van Gaal mi 
se pare o rușine. Ce pretinde cu acest lucru? 
Să complice viața unui coleg? Să facă 
referiri doar la echipa sa. Vrea să fie 
antrenorul mai multor echipe? Nu îl înțeleg 
și, mai mult, el a fost deja selecționer și nici 
măcar nu a calificat Olanda la CM-2002”, a 
afirmat Rijkaard. Reacția lui Rijkaard este 
urmare a declarațiilor lui Van Gaal, care a 
spus, zilele trecute, că metodele de selecție 
ale lui Van Basten sunt îndoielnice. Van 
Basten a fost apărat de mai mulți colegi 
antrenori, între care și fostul său coechipi
er Ronald Koeman, actual antrenor la PSV 
Eindhoven.Reprezentativa Olandei este ad
versara României în grupa G de calificare 
la Campionatul European din 2008.

■ După opt ani la 
Steaua, mijlocașul și-ar 
dori să evolueze la un 
club din afara țării.

București (MF) - Jucătorul 
Sorin Paraschiv a declarat, 
ieri, că, după opt ani petrecuți 
la Steaua, și-ar dori să plece 
la o echipă din străinătate, dar 
a precizat că nu va fi „un ca
păt de țară” dacă acest lucru 
nu se va întâmpla. „Am auzit 
și eu de interesul grupării 
Sochaux, dar dacă va veni o 
ofertă, va veni pe adresa clu
bului și dacă va fi ceva, voi 
afla. Am înțeles că antrenorul 
lor a venit la mai multe me
ciuri ale Stelei, dar în acest 
moment nu există o ofertă 
concretă. După opt ani la Stea
ua, mi-aș dori foarte mult să 
plec în străinătate. Dacă nu 
voi pleca, nu va fi un capăt de 
țară. Dar sper că va veni și 
acea zi”, a spus Paraschiv. Ju

Michel Platini
Ronaldinho va fi comunitar

Barcelona (MF) - Fotbalistul brazilian al 
echipei FC Barcelona, Ronaldo de Assis 
Moreira „Ronaldinho” a depus actele pen
tru a obține cetățenia spaniolă, formalitățile 
urmând să se încheie în primul trimestru 
al anului 2007, a anunțat, joi, un purtător 
de cuvânt al clubului catalan, citat de AFP. 
Potrivit postului de radio catalan „Catalun
ya Radio”, jucătorul brazilian s-a prezen
tat, miercuri, la tribunalul din Gava, lângă 
Barcelona, pentru a duce documentele 
cerute. Câștigător al Balonului de Aur în 
2005, Ronaldinho, fost jucător la Paris Saint- 
Germain în Franța, a ajuns la FC Barcelona 
în 2003. Coechipierul său mexicanul Rafael 
Marquez a jurat pe Constituție în urmă cu 
câteva zile și a lăsat liber un loc de extra- 
comunitar. După ce Ronaldinho va obține 
cetățenia spaniolă, singurul fotbalist extra- 
comunitar din formația catalană va fi ca- 
merunezul Samuel Eto'o, însă FC Barcelona 
a depus actele necesare și pentru el.

Anchetă în fotbalul englez
Londra (MF) - Impresarul 

Willy McKay, care are 
reședința la Monte Carlo, a 
refuzat să coopereze în cadrul 
anchetei privind corupția din 
fotbalul englez, ale cărei 
rezultate au fost publicate, 
miercuri, apreciind încă din 
start că acestea sunt „false”, 
informează publicația Daily 
Mirror. „Nu am răspuns la 
întrebări deoarece, în ceea ce 
mă privește, Federația En
gleză (FA) avea deja infor
mația”, a afirmat agentul sco
țian al atacantului senegalez 
de la Wigan, Henri Camara, 
printre alții.

Responsabilul comisiei de 
anchetă, lordul John Stevens, 
a exonerat cluburile de orice

lacob nu a jucat nici un meci în Liga Campionilor (Foto: epa)

un lot Valoros și omogen și că 
nu se sperie de transferurile 
pe care le fac adversarele din 
campionat. „Noi am schimbat 

cătorul consideră că este 
foarte greu pentru Steaua să 
mai câștige titlul și nu se 
sperie de transferurile făcute 
de Dinamo și Rapid. „Nu cred 
că ne mai sperie transferurile 
pe care le fac Dinamo și Ra
pid. Erau puternici și înainte 
și ne va fi foarte greu să recu
perăm. Trebuie să ne vedem 
doar de treaba noastră. Este 
foarte greu să mai câștigăm 
titlul, sunt multe puncte dis
tanță, meciuri puține, Dinamo 
va trebui să piardă foarte 
multe, iar noi să câștigăm tot. 
Oricum ne vom bate pentru 
un loc de Liga Campionilor. 
Nu-I cunoa^em-pe portarul 
Ândrey, îl așteptam țRScă 
vine la Steaua, înseamnă că 
este valoros. Va fi un an greu, 
însă tot timpul a fost con
curență mare la Steaua”, a 
afirmat Paraschiv.Sorin Pa
raschiv a urmărit meciul ad
versarei din 16-imile-Cupei 
UEFA, FC Sevilla, cu Deporti-

Luptă pentru președinția UEFA
■ Platini și Lennart Jo
hansson se duelează 
pentru șefia forului 
european.

Paris (MF) - Michel Platini, 
candidat la președinția UEFA, 
a explicat că alegerile pentru 
șefia forului european, unde 
se va confrunta cu Lennart 
Johansson, vor fi complicate, 
informează AFP.

„Știu cine este sigur că va 
vota pentru mine, cine este 
sigur că va vota împotriva 
mea. Apoi există 20 de aso
ciații naționale (din cele 52 
ale UEFA) indecise. Este 

neregulă, după nouă luhi de 
cercetări, apreciind că pro
blemele eventuale :în cazul a 
17 transferuri suspecte apar
țin „unor opt agenți impor
tanți”, ale căror nume nu le- 
a menționat.

„Am fost foarte enervat că 
numele meu apărea tot tim
pul în articolele din ziare, 
care păreau să provină de la 
scurgeri de informații din 
Quest (n.r. - echipa de an
chetatori). Nu așa se conduce 
o anchetă. Am completat toa
te formularele necesare în 
cazul tuturor transferurilor, 
în momentul în care trebuia 
și niciodată nu mi s-au pus 
întrebări. Nu am nimic de 
ascuns”, a spus McKay. 

mereu unu-doi jucători, am 
dovedit că avem lot valoros, 
de-asta nu se fac schimbări 
prea mari. 13 puncte față de

Paraschiv își dorește o nouă experiență

vo La Coruna, scor 4-0, în 
campionatul Spaniei,. „Mai 
rău nu se putea să picăm, este 
cel mai greu adversar. Nu ne 
dăm bătuți de la început, am 
acumulat experiență în Euro
pa și dacă vom juca cu curaj, 
le va fi greu și lor. Kanoute 
îmi place cel mai mult și este 
cel mai periculos jucător, la el 

complicat. încerc să le con
ving și să le explic ce in
tenționez să fac pentru fotbal 
în viitor”, a spus Platini.

„Aceste federații sunt sen
sibile la faptul că președintele 
Johansson este în funcție de 
16 ani (1990), că aduce mulți 
bani, dar sunt și conștiente că 
are o anumită vârstă (77 de 
ani) și că trebuie să lase loc 
tinerilor”, a adăugat fostul 
căpitan al reprezentativei 
Franței.

Michel Platini a mai spus 
că dorește să „apere jocul” și 
că una din prioritățile sale va 
fi stabilirea unei convenții 
colective la nivel european.

PKdilK Lâmpard, fotbalistul echipei Chelsea Lonura, si- 
â înșelat logodnica, pe Elen Rives, in luna octombrie, cu 
o spaniolă cu șase ani mai în vârstă decât el, susține 
cotidianul The Sun. (Foto: epa)

Dinamo reprezintă o diferență
foarte mare, dar ne jucăm 
șansele până la capăt”, a spus 
Victoraș lacob, care a remar
cat „surpriza” din campi
onatul spaniol, Real Madrid - 
Recreativo Huelva, scor 0-3,
punctând că fosta adversară 
a Stelei din Liga Campionilor 
are oscilații de formă. *’>

Directorul executiv Valeriu
Argăseală a menționat, refe- 
rindu-se la lupta pentru titlu, 
că situația din campionat a 
Stelei este „foarte grea”. 
„Sunt foarte greu de recupe
rat 13 puncte. După această 
perioadă de transferări vom 
vedea cum se prezintă fiecare 
echipă. în general, cred în 
minuni, dar referindu-ne la 
Steaua, minune înseamnă 
puncte. în fiecare an cluburi
le se întăresc, dacă ne-ar spe
ria transferurile adversarelor 
ar însemna că nu suntem în 
competiție cu ei”, a spus ofi
cialul stelist.

va trebui să avem cea may 
mare grijă”, a afirmat Paras
chiv. Jucătorii steliști Eugen 
Baciu, Sorin Paraschiv și Vic
toraș lacob, însoțiți de direc
torul executiv Valeriu Argă
seală, au oferit cadouri, joi di
mineață, copiilor de la Centrul 
social pentru copiii străzii 
Sfânta Macrina.

„Vreau să adun în jurul 
mesei toată familia fotbalului 
și să elaborăm o convenție 
colectivă, o cartă a fotbalului 
european, pe care să o 
prezentăm la Bruxelles. Eu 
sunt un copil al cartei fot
balului francez care a fost 
semnată în 1972. Avem nevoie 
de FIFA, UEFA, asociațiile 
naționale, cluburile, marea 
familie a fotbalului să se 
poată reuni și să discute 
despre probleme de viitor. 
Este mai bine să discute în 
jurul unei mese la Bruxelles, 
decât în fața unui judecător 
la Charleroi”, a adăugat Pla
tini.
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Vând ap. 2 camere (03)
• 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)
• Dm, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet contorizări complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

rci o mobilă modernă, de calitate și ieftina 
Doar magazinul INTO ți-o poate oferi!

• 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)
• bl Gojdu, et. intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• în 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 luliu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et. 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
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• circuit, gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dada, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semldec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, 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)
• decomandate, etal 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, etaj 3, zona Mărăsti, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorlzărl, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• «ta| 3, centrală termică Scărișoara, preț 83.000 
ron, negociabil, tel. 0745/302206. (A4)

Vinzi

Cumperi 
închiriezi 

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

S.C. »AXUM COMP* SiR.L
Arad, Bd. Ravoluțlal, nr. 12-18, sc. B, apt. 3 

ANGAJEAZĂ:
+ SUDORI șl INSTALATORI 

CERINȚE:
■ disponibilitate la daplasirltn țari;
■ rezistență la efort fizic;
■ seriozitate șl spirit de echipă.

Se oferă: salarizare avantajoasă, bonuri da masă.
III. 0257/252.104; C.V. se poate trimite la fax. 0257/252.108 
tmall: offleaaaxumcom.ro: sau personal la sediul firmei.

• 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., contorlzări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Gojdu. Merită văzutl 
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 șl 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 contorlzat, 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 șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona ZamflrtKu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Alm Armatei 2 camere, bucătărie, bale, 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. (Afi)
• semldea, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317314. (A9)
• Brad, grade, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.365, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10'

■ 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)
• zone împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
e zona L Creangă parchet contorlzărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• semldec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, etal 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băl, 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 0254/613366.0788/040.49C, 0788/158483. 
(A10)

• 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)

(72488)

ÎMPREUNĂ in afaceri

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: f
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, s

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE .

( el mai flexibil SIS I EM DERATE 
Fără ( AR TE DE Ml NC \! DOBÂNDA 12,9%

1. Deva, bd. Decebal, bl. I parter tel: 2303IO 
2 Deva, bci.^. Maniu, bl, J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p, tel: 612822

Aprobare pe
loc.
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SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie ș'i de întreținere

TeI/Fax:0254/231552 Mobll:0721/032271

Moș Crăciun a VENIT III
, Cu NUMAI 77S Id (TVA Indus),

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

* fără monitor

Veniți la DUAL sa vă luați cadourile
bd.l.Maniu, bl.C, parter, tel:230449

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ TĂMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE RIMAU
■ SIAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499;-0788.664.715, 0254-230.553

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

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• 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 Baritlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentr.
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358 (A6)
• conetnicțle 20M, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• conitrucțle 1*90, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 1 temere, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Ăv. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent In Deva, zona Minerului, Al. Jiului, Tltu 
Maiorescu, M. Emlnescu, ofer prețul pieței. Tel. 
0723/585641,0720/323357. (T)
• urgent tn Deva, plata Imediat Tel. 215212. (AI)
• 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. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• 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)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semldec, pardiet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, TO 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 garaj șl 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, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dea, eL 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• et intermediar, dec.. CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, 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 Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona Impara 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, semldec., liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona Trtu 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)

e eenUdecomendete, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796, (Al) 
e dea, ireale faianță parchet CT. parai, boxă 
et Intermediar, zona împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băl, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. Intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, Kring, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et, Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona rpețl etaj 1, balcon mare închis, 
contorlzărl, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Emlnescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit Ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)
e et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dea, *t=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46,000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• tor pene, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/3878 0740/914688. (A5)
• zonă ultracentrală et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358 (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018868 (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231300. (A9)
• Brad, etaj 2, zonă centrală cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 8 balcoane, 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 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

• casă tn Geoagiu, 4 camere, dependințe, 
preț 180.000 ron, negociabil. Informații tel. 
0726/694936,0721/089191. (1/19.12)

• casă cu 440 mp teren, în Deva, Str. Spitalului, 
nr. 19. Tel. 0254/216036. (T)
• casă In Deva, loc central, sau schimb cu 
apartament în Deva, loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plus diferență Tel. 
0254/215795. (D
• zonă centrală, construcție solidă 2 camere, 
bucătărie, cămară hol, baie, încălzire centrală 
pivniță boxă garaj, terasă grădină posibilitate 
mansardare, etajare, loc pentru piscină nego
ciabil. Tel. 260526. (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 laJ4 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)
• urgent 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)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 58/10 
atei: 0359/405.002

BENE Internațional i 
cfl/culfftoore * monitoare

ihHM m i coenw m k m «cue, m un (Mm
LAPTOP MSI34W MHZ, 512 DDHAM, Ș 
HDD 80 8B, DVD-RW, 2199 RON,mm» ®
LAPTOP Pill KU 999 NN .mecue

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 ■ Casa Betania

A6 - Rocan 3000 SRL

A7 - Mimason

A8 Morellia

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

• Irad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Irad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, acă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613,366,0788/040,480,0788/158483. (A10)
• Irad, IT - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788940.490,0788'158483. (A10)

Cumpăr casâ (14)
• urgent caia cu grădină tn Deva sau Slmerla, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• 1 camere, gaz, șopru, șură, grădină mare, 
pomi, vie, situată In comuna Clugud, nr. 43, 
Județul Alba. Tel. 0254/221328. (T)

• caiă In Mșcullța, 3 camere, bucătărie, 
cămară, bed, gra|d, șui, șopni de fân, «tei 
13 ha teren arabil 11M ha pădure, preț 
negodablL Tel 0387/428887 Araci șl 
0254/182315 RIșcuilț*. (1/2LU)

• caii In roșu, în Vața, sc 180 mp, grădină 
apă curentă 5 camere. Tel. 0745/193909. 
(3/1812)

• caii, In Bretea Mureșană, loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. a) __________

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)
• wmldecoinandato, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• confort ț dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 07417154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, bale, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dea,ocypabU imediat zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)

• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401, 227542 seara. (A2)
• urgent zona Dorobanți, et intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Oacia, modernizări, et 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semldec, zona Mărăștl, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil., neg., tel. 232060- 
0742/290024 (A3)

• zona Decebal zona pieței, cu balcon, decT 
debara, bale mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabllă Imediat preț 83,000 ron 
negociabil, 0723/251498 0745/302200. (A4)
• zona Decebal, dea, etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabllă 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 ocupabllă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703.0745/302200, (A4)
• el 1, dec., contorlzărl, termopane, gresie și 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65,000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• el 3, contorlzărl, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminai apometre, lavabll, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M. Emlnescu, dea, et 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabllă Imediat preț 75.000 RON, neg., tel, 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Mato, et. 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urperrt, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, nea, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 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), contorlzărl, etaj 3, zona Zamflresci 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314 (A9)
• semldea, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet contorizări, balcon, zona Mărăștl, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit etal 2, mobilată preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpâr 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, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)
• două terenuri, de 6000 și 24.700 mp teren, 
localitatea Totești - Hațeg, iânșă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (D
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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)

Comemorări (76) Decese (75)

• 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. (D

Vând alte imobile (27)

• Intravilan, Sântandid, 1660 mp, preț 15 
auro mp; Intravlan zona «ere, 8400 mp, preț 
10 euro mp; extravilan Sântandrel, acces 
din I, preț 10 euro mp șl extravilan zona 
llvadi Skneria, 52» mp, preț M euro mp. 
TeL 0720/88899444/20.12)

• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613 366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Imobile chirii (29)

Au trecut 40 de zile de când a plecat 
dintre noi cel care a fost cel mai bun și 
drag soț, tată, socru, bunic și 
străbunic, TATAIE al nostru,

IOVU CĂRĂBAȘ
Comemorarea va avea loc duminică 24 
decembrie, la Biserica din satul Teiu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
, Familia

• Intravilan, pretabll 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. (D
• urgent, 1779 mp teren, între Deva și 
Sântuhalm, zona Alaska Tei. 210869, 
0721/430502. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț. 20.000 
euro/oarcela. 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=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Sântand rei, 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 drep
tunghiulară poziție bună ideal pt. investiție, 
construție casă acte la zl, preț de la 22 euro/mp, 
la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la intrase in Simerla 
dinspre Deva, st=10.00C mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• teren Intra in, 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= 2300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7

1 euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
i 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)
• 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)
• Intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, fo Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad - 03 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

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

Vând spații comerciale (25)
• 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 Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărâști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

o 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-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• «tr. Caraglale, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garvonleră mobBaU, aragaz, frigider, zona 
Mărâști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tei. 0740/290024. (A3)
• ofer ipațfu 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 Mărăștl, apartament3camere (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 NI. 
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)

• apartament 2 camere, zona Dacia, et.3, 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)
o garsonieră dec, nemobilată parter, zona 
Trident preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
Banca Transilvania 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)
• apartzunent2camere,mobilatși 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 uscătorie 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 Simion Bărnuțiu, preț 100 euro/lună tel. 
206003,230324. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună tel. 206003,230324. (A7)

• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 Sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776 (A9)

Materiale de construcții (53)
• vând bile și lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând pereți prefabricate pentru construcție 
de casă garaj, cabană etc, preț 100 lel/bucata. 
Tel. 260412. CD

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. CD
• vând Ieftin aragaz cu 4 ochiuri și cuptor în 
stare foarte bună Tel. 260416. CD

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căM Boxer german, vârsta 6 luni și 
purcelușl de Guineea Tel. 226909. (T)
• vând porc mare pentru sacrificat șl purcei de 
60 ■ 75 kg, scrofițe apte pentru montă rasă de 
carne. Tel. 210900,0744/611145. CD

• vând pord 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. (D

Altele (61)

• vând cuptor rotativ pe gaz pentru pad- 
ierte • brutărie cu Infectând nou, (tare 

foarte bună* mașină întina aluat, malaxor, 
mese de lucu, 3 uși noi, din lemn. TeL 
0765/246805. (11/13.12)

deținătorii de acțiuni de la SC Comat 
Deva SA societate tochisă, care doresc să- 
șl vândă acțiunile, sunt așteptați zlnlc, 
ntre ore 1-16, la senul s AH din Str. 
Depozitelor, nr. 5, Deva. Relații la teL 
0254/216582, 0744/572948 fcrdache.
(5/1842)

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

(5/21.12)
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bolunduțlu Mircea. Se declară nul. (4/21.12)
• pierdut carnet membru al Cooperativei de 
Credit Brad, pe numele Boca David. Se declară 
nul. (2/21.12)

Licitații (64)
• SC insol Re SRL Deva, Administrator Judiciar 
al SC Invest Media SRL, anunță vânzarea prin 
licitație a activelor patrimoniale aparținând SC 
Invest Media, astăzi 22 decembrie, ora 12. 
Informații suplimentare la tel. 0254/211335. 
(5/21.12)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Italia ■ 100 euro, Spania ■ 120 
euro,Franți ort "-șlE.lj iimașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură TeL 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

• efectuez orice tip de lucriri în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808. (D
• execut la comandă la domiciliu lucrări de 
legătorie de cărți, cărți deteriorate, foarte 
convenabil. Tel. 213952. (T)
• transport mobfler, electrocasnice, cu auto de 
1,2 t și 14 mc volum, asigur demontare și 
manevrare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701.(T)
• transport persoane: italia, Germania,
Franța, Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861, 0742/121148, 0749/037604.
(65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează agent comercial. 
Relații la tel. 0724/230642 sau 0728/107099. 
(2/12.12)

Auto românești (36)
• vând Dada break 1310, af 1987, stare bună de 
funcționare. Tel. 216756, 0741/740047,
0720/632545. (T)

Auto străine (37)

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

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

• vând Skoda Fabia af 2003, recent adusă în 
România toate extrasele, carte service, accept 
verificare în prezență Tel. 0744/125690. (T)
• vând VW Passat 1D, 1500 cmc, motor în rodaj, 
VT 2008, consum 4,5 litri, 5 T, turelă cârlig 
remorcă piese schimb, preț 1200 euro, variante. 
Tel. 0720/575832. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând mobiâ 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)

imbrâcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

■ vând rochi pentru ocazii și compleuri de 
damă cu accesorii, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808,0743/211074. (D

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

1. Comtim;
2. Stafia 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;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-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.

Cu lacrimi de adâncă durere și dor 
nestins anunțăm plecarea fulgerătoare 
din această lume în urma unui tragic 
accident rutier a celei care a fost o 
bună fiică, noră, soție și mamă

SIMONA PAULA SPAFIU
la numai 38 ani, din Hațeg. Inimile 
noastre triste te vor plânge mereu, 
mama Elena, socrii Petru și Elena, 
soțul Petre și fiica Raluca. înmor
mântarea sâmbătă 23 decembrie, ora 
12, la Hațeg.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

(8022826/21.12)

Colectivul de cadre medicale și Administrația 
Spitalului orășenesc Hațeg împărtășesc durerea fami
liei Spafiu prin dispariția fulgerătoare din viață a 
colegei noastre, asistenta

SIMONA SPAFIU
Dumnezeu s-o odihnească. 

Comitetul Director al 
Spitalului orășenesc Hațeg.

(8022627/21.12)

Vestea neașteptată a încetării din viață a celei care a 
fost colega noastră asistenta

SIMONA SPAFIU
ne-a întristat inimile tuturor. Acum la despărțire 
rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dăruiască pace și 
odihnă sufletului său.

Sindicatul Sanitas, 
Spitalul orășenesc Hațeg.

(8022628/21.12)

1P Fratele Mihai și cumnata Luminița sunt alături de 
J familia îndoliată în greaua pierdere suferită de 

trecerea în neființă a celui care a fost un bun profesor
ȘTEF

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(3/21.12)

Familia anunță cu durere în suflet încetarea din viață 
a celei care a fost

CRĂIȚA POPA
în vârstă de 51 ani. Slujba de înmormântare va avea 
loc sâmbătă 23 decembrie, ora 14, în Brad.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Redacția nu-și asuma responsabilitatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică și mare pub'iotate
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•Din răzbunare. Cele cinci infirmiere bul
gare condamnate la moarte i-au dezvăluit 
unui oficial de la Sofia care le-a vizitat la 
închisoare, că în cazul în care justiția libiană 
anulează verdictul dat, radicalii musulmani 
ar putea încerca să le contamineze cu HIV.

Blocați pe aeroport în Denver

•în roșu. Artistul danez de origine chiliană 
Marco Evaristti intenționează să pună în 
practică un proiect în cadrul căruia vrea să 
coloreze în roșu celebrul vârf Mont Blanc, 
pentru a promova astfel protecția mediului.

Felicitare Familia regală spaniolă a rea
lizat o felicitare de Crăciun cu fotografia 
copiilor prințesei Cristina. Ei sunt Pablo 
Nicolas, Irene, Juan Valentin și Miguel.

(Foto: ERA)

■ Peste 3.000 de 
pasageri au rămas blo
cați pe aeroportul din 
Denver din cauza zăpezii.

Denver (MF)- Peste 3.000 de 
persoane simt blocate pe aero
portul din Denver, în statul 
american Colorado, după anu
larea a circa 1.000 de zboruri 
din cauza furtunilor de 
zăpadă, caer au afectat mai 
multe zone ale Statelor Unite.

Avertizări de viscol au fost 
emise pentru estul statului 
Colorado și vestul statelor 
Nebraska și Kansas. Furtuna 
de zăpadă a determinat 
închiderea mai multor sec
toare rutiere și a aeroportu
lui din Colorado, afectând mii 
de pasageri în perioada 
sărbătorilor de iarnă.

Aeroportul Internațional 
din Denver a fost închis, 
miercuri după-amiază, în 
timp ce ieri au fost anulate

Șase mașini au ars in piață

Bătut de copii
Londra (MF) - Un Moș 

Crăciun dintr-un super
market londonez este 
nevoit să >oarte o cască 
de protecție de șantier 
pentru a se proteja de 
copiii care-1 bombar
dează cu prăjituri. Res
ponsabilii de la centrul 
comercial Paisley au 
decis ca Moșul să poarte 
o cască de protecție. „Un 
astfel de incident ne face 
să ne îngrijorăm față de 
securitatea personalului 
nostru, de aceea am 
decis să protejăm să
nătatea Moșulu”, a 
declarat directorul ma
gazinului, Andrew Mac
Kinnon. Casca a fost de
corată cu reni roșii, pen
tru a-i da un aer de 
sărbătoare.

Gigantic
Paris (MF) - Rămășițele 
unui dinozaur gigantic, 
primul reprezentant al 
unei spedi despre care 
nu există informații, au 
fost descoperite în Spa
nia. Dinozaurul sauro- 
pod erbivor a fost i- 
dentificat cu ajutorul 
unor fosile descoperite 
ihtr-un sit de la Rideva, 
în urma săpăturilor efec
tuate în straturi datând 
din perioada jurasic- 
cretadc din urmă cu 
circa 145 de milioane 
de ani. Rămășițele ce
lui care a primit nume
le științific Turiasaurus 
riodevensis provin din 
mai multe părți ale 
corpului. Turizaurul 
cântărea între 4048 
de tone, estimează 
paleontologii spanioli.

Praga (MF) - Un incendiu s- 
a declanșat, miercuri, într-o 
piață acoperită situată la fron
tiera dintre Austria și Cehia, 
cuprinzând mai multe mașini 
parcate într-o zonă neutră din
tre cele două frontiere, au 
anunțat autoritățile celor 
două țări. în total, șase mașini

Ce a mai rămas din mașini
(Foto: EPA)

Bătaie între călugări greci

Puii din rasa Golden Retriver au doar șase 
săptămâni și așteaptă curoioși să primească 
noi Stăpâni. (Foto: FAN)

■ Confruntări violente 
între călugări au avut loc 
la mănăstirea Esfigmenu 
de la Muntele Athos.

Londra (MF) - Șapte călugări 
au fost răniți miercuri, după ce 
grupări rivale înarmate cu 
bare de fier și extinctoare s-au 
luptat pentru obținerea con
trolului unei mănăstiri rebele 
de la Muntele Athos, peninsu
la independentă din nordul 
Greciei, scrie The Times.

Poliția a declarat că luptele 
de la mănăstirea Esfigmenu s- 
au declanșat când un grup de 
călugări loiali Patriarhului 
Bartolomeu I au încercat să 
înființeze o nouă bibliotecă în 
incinta locașului de cult. Ei 
s-au confruntat cu călugării

Potter dă dureri de cap
Londra (MF) ■ Scriitoarea britanică J. K. 

Rowling, creatoarea lui Harry Potter, a 
declarat că are mari probleme cu finalul celei 
de-a șaptea și ultima parte din seria aven
turilor tânărului vrăjitor, încât a început să 
viseze noaptea că ea este Potter. „Am chef 
să termin cartea asta, dar nu reușesc”, a 
scris Rowling, asigurând milioanele de fani 
care așteaptă cu nerăbdare să cunoască 
sfârșitul aventurilor că pot sta liniștiți, pen
tru că, totuși, o va termina. „în acest moment 
descriu scene imaginate acum 12 ani, poate 
chiar mai mult”, a adăugat Rowling.

J.K. Rowling a fost atacată de fanii lui Pot
ter care sunt furioși pentru că scriitoarea a 
decis să omoare două dintre personajele prin
cipale în ultimul roman al seriei. Scriitoarea 
nu a dat precizări asupra identității „vic
timelor”.

Tripleți purtați în două utere
sarcina cu gemeni să nu poată 
fi dusă la termen. Femeia a 
refuzat avortul și a făcut ope-

■ S-au născut cele trei 
fetițe ale unei femei cu 
două utere, în Marea 
Britanie.

Bristol (MF) - O britanică 
este prima femeie din lume 
care a dat naștere unor tripleți 
purtați în cele două utere ale 
sale. Hannah Kersey (23 ani) 
suferă de o malformație rară, 
uter didelf, în care organele

Blocați în Denver (Foto: EPA)

peste o mie de curse. Peste 
3.000 de pasageri sunt blocați 
în aeroport. Autoritățile aero- 
porturare au găsit circa 470 
de camere de hotel în zona 
Denver pentru cei care ar 
dori să se cazeze. Crucea 
Roșie și aeroportul colabore
ază pentru distribuirea a 
peste 4.000 de pături pentru 
pasageri.

Guvernatorul statului Co
lorado, Bill Owens, a decretat 
starea de urgență și a făcut 
apel la Garda Națională.

au fost distruse de flăcări dar 
nici o persoană nu a fost 
rănită, a anunțat un purtător 
de cuvânt al pompierilor cehi, 
citat de agenția GTK.

Focul s-a declanșat în jurul 
orei locale 17.30 din cauze 
neelucidate până în prezent și 
s-a extins cuprinzând „mai 
multe standuri din piață și 
mai multe mașini”, a declarat 
sursa citată. Potrivit CTK, 
incendiul ar fi fost declanșat 
în urma manipulării incorecte 
a unor artificii.

Punctul de frontieră dintre 
Hate (Cehia) și Klein Haugs- 
dorf (Austria) a fost închis din 
cauza incendiului la ora 
locală 19.00 .

Mănăstirea Esfigmenu, scena luptelor între călugări

mănăstirii respective, care 
refuză recunoașterea lui Bar
tolomeu I ca lider spiritual al 

sexuale sunt împărțite în două. 
Femeia nu a aflat că suferă de 
această boală până la nașterea 
primului său copil, Marley, în 
prezent în vârstă de 22 de luni.

La a doua sarcină, când 
Hannah a aflat că a conceput 
doi bebeluși într-un uter și încă 
unul în cel de-al doilea, tânăra 
s-a confruntat cu luarea unei 
decizii dureroase. Fiecare uter 
are jumătate din mărimea 
unuia normal, ceea ce făcea ca

dincioși ortodocși din lumea 
întreagă. Rebelii se opun ve- 

rație cezariană cu șapte săptă
mâni înainte de termen, la spi
talul Southmead din Bristol. 
Astfel s-au născut gemenele 
Ruby și Tilly și sora lor Gra
de. în prezent tripletele au 13 
săptămâni și se simt bine. în 
cazul unui uter dublu, bebe
lușii sunt concepuți din două 
ovule. 

hement îmbunătățirii relațiilor 
dintre Biserica Ordotoxă Gre
cească și Vatican. Răniții au 
fost transportați cu barca pen
tru îngrijiri medicale. Un 
călugăr a fost tratat pentru 
răni grave la cap, alți doi 
prezintă vânătăi minore și un 
al patrulea are probleme res
piratorii, au declarat surse spi
talicești. Trei călugări nu au 
mai primit dreptul de a rein
tra în biserică.

Esfigmenu s-a izolat de 
restul celor 19 mănăstiri ale 
Muntelui Athos. Călugării 
ortodocși au atârnat un afiș pe 
zidurile vechi de o mie de ani, 
în care îl numeau pe papă 
Antihrist. Bartolomeu, ales 
patriarh în 1991, a făcut demer
suri pentru apropierea de Va
tican.


