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Vremea în răcire ușoară. Averse de

dimineața la prânz seara

o Fuziune sindicate. în data de 29 ianuarie a.c., la București, va avea loc ședința de constituire a Alianței Sindicale formate din Confederațiile: CNSLR-Frăția, BNS, MERIDIAN. Noua structură sindicală își dorește să aibă forța de a apăra cu mai multă convingere drepturile lucrătorilor din România. (S.B.)

Turci,
■ Șase turci au fost 
prinși în timp ce încer
cau să fugă în Germa
nia, ascunși în TIR.

Deva (M.T.) - Șase tineri turci, depistați cu ședere ilegală pe teritoriul României, au fost prinși de polițiștii

în vizorulhunedoreni în timp ce negociau cu șoferii unor TIR-uri/ într-o parcare din localitatea Zam, să îi treacă ilegal frontiera spre Germania. Se presupune că tinerii urmau să muncească în Germania la negru, sau pur și simplu încercau să scape de efectuarea stagiului militar care în

Turcia este obligatoriu. Cei șase au intrat în țară cu vize turistice. O parte dintre aceștia a intrat prin punctul de frontieră Vama Veche și alții prin aeroportul Henri Coandă, din București. în noaptea de 21 spre 22 ianuarie, polițiștii Biroului pentru Străini Hunedoara, împreună

cu polițiști ai Serviciului Poliției Rutiere și cu cei din cadrul Postului de Poliție din localitatea Zam, în urma unui control i-au prins pe trei dintre aceștia. Pentru că i-au observat pe polițiști, ceilalți trei au reușit să fugă în pădurea din apropierea parcării. /p.3

In municpiul Deva, în aceste zile s-au efectuat lucrări de toaletare a arborilor.(Foto: T Mânu)

Bazin de înot
Deva (S.B.) - în noua clădire a Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” va funcționa un bazin de înot. Este singura unitate de învățământ din județ care va primi finanțare de la Ministerul Educației și Cercetării pentru realizarea acestui obiectiv. Decizia construirii de bazine de înot pentru elevi a fost luată în urma lansării unei inițiative la nivel național. Mărimea și numărul bazinelor de înot variază în funcție de numărul de locuitori ai unei localități, cel de la Deva fiind unul de mărime medie, /p.6

Elevii Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” au sărbătorit Unirea Principatelor costumați în porturi populare din cinci zone diferite ale țării. Scopul manifestării a fost acela de a reaminti tuturor că obiceiurile românești nu trebuie să dispară odată cu integrarea în UE. /p.3 (Foto: T. Mânu) 
www.huon.ro

Fără gripă, dar cu viroze
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Topul firmelor in județul Hunedoara
Locul ocupat - firme

■ Nici un spital din 
județ nu se află în ca
rantină din cauza gripei 
sau virozelor respiratorii.

Deva (C.P.) - Vestea bună este că hunedorenii au scăpat, cel puțin pentru moment, de amenințarea gripei, în condițiile în care în unele zone din țară oamenii au probleme de sănătate din

acest motiv. Avem însă viroze și pneumonii. Cei mai afectați sunt copiii cu vârsta de până la 14 ani. „Săptămâna trecută am avut o mie de cazuri de viroze respiratorii, 55 fiind internate, și 552 de cazuri de pneumonii, 93 necesitând spitalizarea. Primul vârf al frecvenței îmbolnăvirilor s-a înregistrat în decembrie, acesta este al doilea moment de creștere, însă este mai mic

decât cel de luna trecută. Pot spune că pentru județul Hunedoara se observă o tendință de scădere a numărului cazurilor de îmbolnăvire”, a declarat dr. Dan Magheru, directorul Autorității de Sănătate Publică Hunedoara.
www.h'.aiiTff.riT <

Un leu în plus
Deva (S.B.) - Alocația de stat pentru copii a fost majorată, ieri, de Guvern, cu 4,5%, la 25 lei, noul cuantum urmând să fie aplicat începând cu luna ianuarie 2007. Măsura a fost luată ținând cont de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat pentru 2007.

Comasarea școlilor în județ
I. 93

II. 69

ți-
III.

IV. ao

V. 32

■ O propunere a MEdC 
salutată de învățământul 
nostru este pusă în apli
care din 2006.

Deva (S.-B.) - Este vorba despre desființarea învățământului simultan la clasele V-VIII. Considerat un obiectiv deosebit de îndrăzneț și bine gândit, programul de desființare a învățământului simultan a fost aplicat, în 2006, în comunele Beriu, Buceș și Pui. „Deși comunitățile locale au

manifestat reticență, am reușit să convingem și sperăm ca procesul început să continue cu succes. Un caz aparte legat de opoziția comunității locale l-am întâmpinat la Clopotiva, dar și acolo lucrurile s-au rezolvat! în munca noastră de convingere am fost ajutați de repartizarea microbuzelor. La Pui au fost repartizate două microbuze pe motivul că prin comasarea școlilor elevii simt mai numeroși”, a precizat inspectorul general al IȘJ Hunedoara. Anișor Pârvu.

i’tîg 7. wnivw. huon.ro.
Spune-ti părerea la forum!

Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva, în „haină de jur- I nalist”, i-a purtat... pe la școli. (Foto: t. Mânu)www.nuon.ro
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• Acalmie. Situația revine la normal în Beirut și în celelalte orașe din Liban, ieri, la o zi după greva generală declanșată la cererea opoziției și care a generat violențe soldate cu moartea a trei persoane și rănirea altor 130. Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul internațional de la Beirut. Toate căile de acces au fost redeschise de armată.

Alegerile pentru PE, în 13 mai

Convoi atacat
Bagdad (MF) - Persoane înarmate au deschis focul, ieri, asupra convoiului ministrului irakian al Educației pe o autostradă din sudul Bagdadului, ucigând una dintre gărzile de corp a- le acestuia, a declarat ministrul. Ajili a precizat că se îndrepta către locul de muncă atunci când convoiul a fost atacat în sudul districtului Dora, un cartier periculos din Bagdad, unde trupele americane și irakiene au lansat o ofensivă, vara trecută, pentru a anihila violențele.

Katsav se va 
autosuspenda

Ierusalim (MF) - Președintele Israelului, Mo- she Katsav, a informat Parlamentul că se va au-tosuspenda temporar din funcție după ce procurorii au anunțat că îl vor a- cuza de vi și delicte sexuale. •J»

Romano Prodi
(Foto: EPA)

■ Europarlamentarii vor 
fi aleși pe bază de scru
tin de listă închisă și 
candidaturi independente.

București (MF) - Alegerile pentru desemnarea europar- lamentărilor vor fi organizate la 13 mai 2007, data fiind a- probată în ședința de ieri a Guvernului.„Guvernul a stabilit astăzi data de referință pentru organizarea alegerilor europarla- mentarilor, 13 mai 2007, exact data care a fost convenită la

nivel politic în cadrul discuțiilor pe care le-a avut primul- ministru cu liderii partidelor parlamentare. întrucât suntem un stat membru al Uniunii Europene, pot semna pentru susținerea unor candidați sau a unor partide nu numai cetățenii cu domiciliu în România, ci și cetățenii europeni cu reședință în România. Primul ministru a solicitat în mod expres ca pentru cetățenii români care acum sunt în străinătate, să se ia măsuri speciale pentru a li se asigura posibilitatea să voteze”, a

declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu.
O circumscripțiePreședintele Traian Băses- cu a promulgat, în urmă cu o săptămână, Legea privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PE), după ce actul a fost adoptat de Camera De- putaților cu 270 de voturi „pentru” și 29 de voturi „împotrivă”.Legea prevede că europarlamentarii vor fi aleși pe bază

de scrutin de listă închisă ! candidaturi independente, ie mandatul lor va fi de 5 ani.Pentru alegerea reprezei fanților României în Pari; mentul European va fi const tuită o singură circumscrij ție electorală, pragul elector; va fi de 5 %, listele de când dați depuse de partidele pol tice și organizațiile și aliai țele politice trebuie susținui de 200.000 de alegători, ia candidatul independent va pi tea participa individual 1 alegeri dacă este susținut d cel puțin 100.000 de alegător
Respinge 
acuzațiile 
Istanbul (MF) - Premi
erul italian Romano 
Prodi a respins acu
zațiile apărute la tele- 
viziunile britanice, po
trivit cărora ar fi avut 
legături cu fostul 
KGB. Posturile BBC și 
rrv au difuzat luni 
imagini cu Aleksandr 
Litvinenko, fostul spi
on rus ucis prin ira
diere la Londra, în 
noiembrie, care adu
cea acuzații la adresa 
lui Prodi. Potrivit unor 
anchetatori, Mario 
Scaramella, persoana 
de contact a lui Litvi
nenko, l-a convins pe 
acesta Să repete în 
fața camerei de luat 
vederi acuzațiile 
împotriva lui Prodi, 
obținute de la fostul 
spion rus Anatoli Tro- 
fimov.

Băsescu la lași, 
Tăriceanu la București
■ Președintele a săr
bătorit Unirea la lași, 
iar premierul a prezidat 
ședința de Guvern.

Iași/București (MF) - Președintele Traian Băsescu prezent, ieri, la Iași, la sărbătorirea Unirii Principatelor, a ținut un discurs în Piața Unirii, s-a prins în horă cu autoritățile și cu o parte din public, după care a pornit spre Biserica Trei Ierarhi făcând pe drum o baie de mulțime care a durat o oră și jumătate.
Astăzi, după cum știți, este ziua 

Unirii și am luat decizia să 
ținem ședința de Guvern.

Premierul Tăriceanu

Confruntări violente 
în centrul Bagdadului

Avion deturnat
Khartoum (MF) - Un avion sudanez de pasageri care efectua o cursă internă a fost deturnat de către o persoană înarmată, care i-a obligat pe piloți să modifice ruta aparatului către capitala Ciadului, N'Djamena, a anunțat, ieri, un reprezentant al companiei, citat de Reuters.Nu este clar cum a reușit agresorul să urce la bordul avionului, însă măsurile de securitate nu sunt foarte stricte, în special în ceea ce privește cursele aeriene interne.Potrivit corespondentului AFP, mai multe zeci de pasageri au reușit să coboare de la bordul avionului după aterizarea în capitala Ciadului.Potrivit sursei citate, atacatorul a fost arestat de forțele de ordine din Ciad.
•«««»* ĂM - k S»*' ’ & *

Băsescu a fost întâmpinat de mii de oameni cărora, de-a lungul deplasării pe jos le-a urat un an nou bun, le-a spus că acum a venit timpul lor și cu care a dat mâna. Băsescu a a- cordat autografe multor bătrâni, s-a fotografiat cu foarte mulți dintre cei pre- zenți și de asemenea a sărutat și a ridicat în brațe copii. Băsescu a primit foarte multe petiții, cereri și scrisori.Toți cei care doreau să dea mâna cu președintele,

să-l pupe sau să-l fotografieze se plângeau de înghesuială. Băsescu a primit de la cei prezenți la Iași multe crucifixuri, covoare și ștergare. într-un final, Băsescu a ajuns la Biserica Trei Ierarhi unde a depus o coroană de flori la mormântul lui Alexanxcru Ioan Cuza. El a fost așteptat la ieșirea din biserică de mulțime.
ExplicațiiPremierul Tăriceanu le-a explicat miniștrilor la începutul ședinței de Guvern de ieri, că nu participă la sărbătorirea Unirii Principatelor Române, deși este „un lucru foarte frumos”, pentru că agenda Executivului cuprinde obiective a- sumate prin procesul de a- derare și care trebuie îndeplinite.„Astăzi (miercuri - n.r.), după cum știți, este ziua U- nirii și am luat decizia să ținem ședința de Guvern pentru că, sigur, sărbătorirea Unirii este un lucru foarte frumos, însă cred că obiectivele pe care noi ni le-am asumat după ce România a aderat la UE trebuiesc îndeplinite și, dacă le îndeplinim, aceste lucruri o să facă Unirea și mai frumoasă. Și nu numai Unirea, ci întreaga Românie”, le-a spus Tăriceanu miniștrilor.

■ Forțele irakiene și cele 
americane au fost impli
cate în confruntări vio
lente cu insurgenții.

Bagdad (MF) - Forțele irakiene, susținute de trupele a- mericane, au fost implicate, în cursul nopții de marți spre miercuri, într-o serie de confruntări violente cu insurgenți în centrul Bagdadului, luptele continuând și ieri dimineață, au anunțat serviciile de securitate.

Fum deasupra centrului Bagda
dului, unde au avut loc confrun
tări cu insurgenții (Foto: epa)

„O unitate militară amer cană, susținută de forței americane, este implicată îi tr-o confruntare cu insurgei ții în cartierele Fadl și Ha fa”, locuite în majoritate d sunniți, a precizat sursa cit; tă.Luptele, desfășurate cu ai me automate, mitraliere și r; chete antitanc, au izbucnit î zorii zilei și au continuat î cursul dimineții.
Zona, survolatăElicopterele americane a survolat zona și au deschis f< cui asupra insurgenților, p; trivit surselor din cadrul sei viciilor de securitate.Marți, un elicopter aparț nând companiei private am; ricane de securitate Blackw; ter s-a prăbușit în cartieru Fadl, pe malul fluviului T gru, incident soldat cu cine morți în rândul pasagerilor.Armata islamică din Iral una dintre principalele grt pări insurgente sunnite, a r; vendicat atacul asupra elicoi terului american prăbușit îi Bagdad.Armata americană și forțe le de securitate irakiene ai derulat, marți, o important operațiune în cartierul sunni Adhamiyah.Aproximativ 1.000 de mii: tari irakieni și americani ai participat, la 9 ianuarie, la operațiune comună în cartie rul Haifa, bastion insurgen sunnit.
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înapoi la origini!
Miron Beteg
mlronbetegeyahoci.com

Rezumatul ultimelor două 

săptămâni ale politicii românești 
are iz amețitor și expresie de 
mahala europeană: oa pe-a mă- 
tii! E inutil să mai descriu traseul 
unui delir, de la isteria unei cu
coane care îmi amintește de Na
na lui Zola, până la coaliția par
lamentară pentru suspendarea 
din funcție a celui care a inven
tat-o pe cucoana Elena. N-are 
nici un rost să ne rătăcim printre 
detalii. S-au adus, și se aduc atâ
tea acuze, există o disperare de 
a căuta spectaculosul dincolo de 
limita legii, încât pare că intrarea 
în Uniunea Europeană a fost per
cepută, și la Cotroceni, și la Gu
vern, și în Parlament nu doar ca 
o dezlegare, ci ca o obligație de

a împroșca pe de-a-ntregul 
preajma cu noroi.

în toate luptele parțiale care, 
adunate, dau acest război stupid, 
cu o miopie stranie lumea se în
treabă cine are dreptate. Băsescu 
sau Tăriceanu? Macovei sau so
cietatea civilă? Iliescu ori actua
lul președinte? Udrea sau Radu 
Stroe? Democrații sau liberalii? 
Rămân în picioare argumentele 
social-democraților pentru sus
pendarea lui Băsescu ori cele in
vocate, sub amenințarea „neutra
lității", de conservatori? DIICOT 
sau Mucea? Serviciile secrete ori 
miniștrii care vorbesc cu oameni 
pătați la telefon? Vădim ori Săftoiu?

Aparent, cineva trebuie să

mintă. Cineva trebuie să fie vino
vat. Cineva se joacă murdar cu 
heruvimii. Președintele spumegă 
că Tăriceanu s-a înconjurat de 
diverse „grupuri de interese". Din 
palatul Victoria, primul-ministru 
ne asigură că Băsescu este victi
ma vinovată a unei „camarile" 
care sufocă președinția. Numai 
de lipsă de inventivitate lingvis
tică nu putem acuza acest răz
boi. Unul e cu grupurile de inte
rese, celălalt cu camarila. Nici în 
acuze oamenii nu vor să fie con
fundați. Botezul, cu cât e mai 
grosier, cu atâta se speră că va 
avea mai multă priză la public, 
în loc să devină profesioniști ai 
politicii, cei care conduc țara as
ta au devenit - iată! - profesio
niști ai acuzei. Așa că doar ma- 
sochiștii, retardații și plictisiții 
cronic mai caută adevărul și 
minciuna în judecățile de valoa
re și în cele morale aruncate cu 
toptanul pe piață în aceste zile. 
Să te întrebi „cine are dreptate" 
e, pur și simplu, un exercițiu al

inutilității. Eu, mărturisesc, am 
obosit și să mai fac scenarii, și 
să mai răscolesc după sunete se
cunde. De un singur lucru mi-e 
groază. Sunt tot mai convins că, 
din păcate, toți au dreptate! Chiar 
așa. Băsescu are dreptate când îl 
acuză pe Tăriceanu, Tăriceanu 
spune adevărul despre Băsescu, 
Iliescu la fel când vorbește despre 
„acest individ", cum președintele 
amintește cu rost mineriadele fos
tului șef de stat. Nici Elena Udrea 
nu minte, dar nici Radu Stroe. Vor
bele spuse de liberali despre de 
mocrați sunt realitate pură, după 
cum nici democrații nu inventea
ză nimic atunci când îi acuză pe 
liberali. Pare că e clipa când ies 
toate zoaiele la suprafață. Repet: 
din păcate, toți au dreptate!

Cea mai nefericită, dacă nu 

de-a dreptul cretină comparație, 
e cea cu lumea lui Caragiale. în
seamnă să nu pricepi nimic nici 
din lumea de azi, nici din cea a 
dramaturgului la care ne întoar

cem, de cele mai multe ori, în 
mod fals. Doar puturoșenia ne 
îndeamnă la asta. Trăim într-o 
atmosferă de nerespirat și cităm 
din nenea lancu! Parcă răscolim 
după un motiv plauzibil pentru ; 
ne detesta singuri, căutându-le 
oamenilor politici o scuză. Urăș
te cineva vreun personaj din Ca
ragiale? Reacționează cineva ne
gativ la Zoe, la Trahanache, la 
Farfuridi? îmi vine în cap o repli 
că dintr-un roman proletcultist: 
Asta-i viață, tovarăși! Și ne mai 
mirăm că tot mai mulți tineri a- 
leg variante politice de extremă 
stângă sau dreaptă. N-aș cere 
să-i urâm pe toți, în bloc. Dar 
trebuie să vină odată vremea 
când să putem spune și noi, 
amărâții, omului politic made in 
Romania - fără recurs la Cara
giale: ha pe-a mă-tii!

***
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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~I J w > 4'4 J '■»' i J'A'A «»>•••••«•••••• V V «.» .«« 4 '« t »14tn C fc V v W w'w w Turcii vor face cale-ntoarsă• Șoferi amendați. în urma controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 108 amenzi la legea circulației, din care 10 la regimul de viteză, au ridicat în vederea suspendării 6 permise de conducere și au reținut 7 certificate de înmatriculare. Valoarea amenzilor aplicate % fost de 15.798 lei. (M.T.)
DU6N0STIC: BALCANISM

■ După ce au fost cău- 
tați trei zile de polițiști, 
turcii au fost trimiși 
către țara de origine.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infrommedia.ro

Deva ■ După ce au fost prinși de către polițiștii hunedoreni, cei trei turci au fos percheziționați și audiați. Persoana care „i-a tradus pe turci” fiind un cetățean de aceeași origine care însă locuTunurile pe 
mariner!

Tiberiu Stroia_____________
tjberiu.stroia@informmedia.ro

In timp ce coana UE (în care tocmai 
am intrat și care oricum nu era fată 
mare) stă și se uită ca boul dâmbovițean la 

poarta Uniunii cum se ceartă premierul și 
președintele, aleșii neamului n-au nici o 
treabă, frate. De fapt au, dar treburile lor 
sunt... mari și n-au nici o legătură cu tre
burile... mici ale poporului. Singura lor 
chestiune, acum când UE arde... de 
nerăbdare să vadă cam ce proiecte comu
nitare întocmesc românii, este să-i dea 
marinerului cu vâsla-n cap să se-nvețe 
minte să nu mai umble la căruța și așa 
defectă a guvernării.

Astfel, Voiculescu își agită procentu1 
mic, susținând că studiază cum a 
"subminat economia națională alde Băse, 

uitând că fostul vicepremier Copos este 
cercetat pentru contracte urât mirositoare și 
ale naibii de norocoase cu Loteria Națio
nală. Cât despre Tăriceanu, ăsta urlă din 
toți rărunchii fără să scoată un sunet de 
prietenul său, onorabilul dom1 Patriciu. 
Nici Geoană nu se Iasă mai prejos și 
amenință cu suspendarea, fără a-l vedea pe 
neică Mitrea cel degrabă doborâtor de 

r- comisioane. Cât despre Băsescu, ăsta l-a 
L-^cos pe micul Boc la înaintare și... dă-i și 

luptă. De aceea ar fi bine ca tanti UE să-și 
vadă de treaba ei și să-i lase pe ai noștri să 
ne servească în continuare circ. Pentru că 
de pâine... nici nu se pune problema!

Erdogan B. Mahmut A. Cumali A. Emrah D. Murat A.

Unirea Principatelor, 
sărbătorită în școli
■ Elevi din diferite 
școli din județ au cele
brat prin manifestări 
Unirea Principatelor.
Andreea Gabor______________
Mădăun Croitoru____________
Bogdan Cârciumaru

Deva - Elevii Școlii Generale „Andrei Șaguna” nu au lăsat să treacă neobservată data de 24 ianuarie. Unirea Principatelor care a avut loc în 1859 a fost prilej de sărbătoare pentru micuții învățăcei. în pauza dintre cursuri, elevii au „încins” o
Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 

vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara

- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., 

Hunedoara

- Coffee „Snack Savoya", din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/14

- Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din 

Hunedoara

- Restaurant „Nikos Kreta", din Hunedoara

Scenetă interpretată de copii: "Moș Ion Roată și Unirea"

Făt-Șaman și Ileana Spioana, la modă

T1TELS VOTULUI PRIN SMS

■ Ileana Cosânzeana și 
Făt-Frumos sunt o 
cântăreață și un 
luptător cu dragonii.

Hannelore Acârnulesei

Credeți că modernizarea Cetății 
este un câștig pentru municipiul 
Deva?

/ • ■ Da, în orașele puternic dezvoltate...

»• Dorin, 12 ianuarie 2007, 21.03,
tel.0747/491.896

B Da. Mulțumesc pentru tot. Mult succes, bine și pace 

în lume. La revedere!...
Anonim, 12 ianuarie, 19.04, 

tel. 0730/ 728.202

Mi® Vot
prin SMS

Deva - Ileana Cosânzeana este o cântăreață sau, în cel mai fericit caz, o scriitoare. Făt-Frumos este ceva mai cunoscut, de către fetițe în mod special, dar acesta se luptă acum cu dragoni, nicidecum cu balaurul cel cu șapte capete. Cele două personaje clasice ale basmului românesc nu mai sunt niște personaje la modă. Ele nu mai fac parte din copilăria generației Inter- netului și a desenelor animate cu roboți și spioane.
Ileana cântăreața“Albă ca Zăpada”, “Scufița Roșie”, sau chiar “Frumoasa din pădurea adormită” sunt, încă, cunoscute. Personajele scriitorilor străini mai există și pe piața cărților de povesti 

iește cu forme legale în județul Hunedoara. în urma perchezițiilor, asupra celor trei, Emrah D., de 22 ani, Murat A., de 33 ani și Ilyas Y., de 21 ani, au fost găsite și pașapoartele prietenilor care au reușit să fugă prin pădurea situată în apropierea șoselei. Astfel, marți, în urma controalelor și verificărilor efectuate, polițiștii hunedoreni au reușit să prindă doi dintre „fiii rătăcitori”, Erdogan B., de 23 ani și Mahmut A., de 19 ani, într- o parcare din apropierea 

horă a unirii în curtea școlii, iar finalul a fost celebrat prin aruncarea căciulilor. în cinstea acestui eveniment, elevii clasei a IV-a E au realizat pentru colegii lor o prezentare cu temă istorică ce a putut fi afișată de un proiector. Micuții au fost impresionați de manifestările din curtea școlii, dar au rămas dezamăgiți de vremea de afară. „Azi a fost o zi deosebită pentru că am sărbătorit Unirea Moldovei cu Țara Românească. Pentru că azi ne-a plăcut așa de mult, vrem ca pe viitor să se păstreze tradiția”, a spus Diana Mițu.

Andreea Valentin Ioana Dianasau, mai nou, a CD-urilor sau a DVD-urilor cu jocuri. Multe dintre poveștile redate de acest gen de materiale sunt total deformate. Totuși, copiii mai cunosc ceva personaje de basm. Eroii basmelor românești, însă, au fost uitați cu desăvârșire. Printre ei și-au făcut însă loc și celebrii actori ai desenelor animate, Mikey- Mouse sau Winnye de Pooh.' întrebați despre personajele de basm pe care le cunosc, copiii par puțin dezorientați. “O cunosc pe “Scufița Roșie”, pe “Albă ca Zăpada” și pe Mikey, spune Andreea, din clasa I. Ileana Cosânzeana este o cântăreață", precizează fetita. 

municipiului Deva. Ieri, a fost prins și ultimul dintre aceștia, Cumali A., de 25 ani, într-o parcare de pe raza localității Ilia. „Cei șase turci au depășit termenul de ședere cu aproximativ trei săptămâni. împotriva lor a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amenzi de 400 lei, pentru fiecare, și au fost îndepărtați de pe teritoriul țării, prin acordarea unor dispoziții de părăsire a statului în termen de trei zile”, a declarat subcomisar în cadrul Biroului pen

Sărbătorirea Unirii la Școala "Andrei Șaguna" din DevaDirectorul școlii, Gelu Janin Minișca, a afirmat că „a fost un eveniment unic și chiar dacă vremea nu a fost de partea noastră, noi ne am simțit foarte bine”.
Ocaua lui CuzaLa Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzes- cu”, elevii au găsit o metodă originală de a sărbători Unirea Principatelor. Costumați în porturi naționale din diferite zone ale țării (Oltenia, Banat-Crișana, Ardeal, Maramureș și Moldova), elevii din clase diferite au prezentat repertorii muzicale, tradiții și mâncăruri specifice zonei din care făceau parte. Manifestarea s-a desfășurat sub deviza „Suntem români

“O cunosc pe Cenușăreasa, Albă ca Zăpada și pe Frumoasa din Pădurea Adormită. De Ileana Cosânzeana nu am auzit. Făt-Frumos este un personaj dintr-o poveste, dar nu știu ce face”, spune Valentin, elev și el în primul an de școală. “Am auzit de Albă ca Zăpada și de Scufița Roșie. De Ileana Cosânzeana și de Făt- Frumos nu am auzit”, spune Ioana, școlăriță și ea în clasa I.
Cosânzeana poetaNici cei dintr-a doua nu știu mai multe despre basmul românesc. “Am auzit de Scufița Roșia da Ursul năcălit da 

tru Străini Hunedoara, Cătălin Goțiu. în cazul în care turcii nu părăsesc țara în cele trei zile puse la dispoziție prin lege, vor primii interdicție de a mai intra pe teritoriul României și vor fi conduși cu escortă în țara de origine. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Străini mai spun că au intensificat controalele privind legalitatea șederii pe teritoriul județului, a străinilor din statele terțe (altele decât cele din UE) și a statelor cu potențial migrator ridicat.

în Europa”.La Școala Generală Simeria, elevii s-au adunat pentru a recrea atmosfera de acum 138 de ani. După ce au cântat și au dansat „Hora Unirii”, școlarii au prezentat două scenete istorice în care protagoniști au fost Alexandru Ioan Cuza și țăranul Moș Ion Roată.Clubul Copiilor din Hunedoara a organizat concursul județean „Minunea veșnicei uniri”, la care au participat 100 de copii de clasa a IV-a de la diferite școli din Deva, Hunedoara și Călan. Cu această ocazie, actorii Cercului de Teatru de la Clubul Copiilor din Hunedoara au interpretat o scenetă intitulată „Ocaua lui Cuza”.

vulpe și atât. De Ileana Cosânzeana am auzit, dar nu știu cine este”, spune Diana. Alți copii, din clase și mai mari spun despre Cosânzeana că este scriitoare sau... poetă...Psihologii afirmă că personajele pozitive din basme formau personalitatea copilului, a adolescentului și își lăsau amprente puternice în caracterul viitorului adult. Fetele își căutau întotdeauna câte un Făt-Frumos și băieții o Cosânzeană. Viitoarele adolescente, însă, își vor căuta alesul în rândul băieților- păianjeni sau a șamanilor, iar băieții, cu siguranță, cele mai 
iscusite sninane

mailto:mihaela.tamas@infrommedia.ro
mailto:tjberiu.stroia@informmedia.ro
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KMBKB
1586 - A murit pictorul german IMcas ____
1874 - S-a născut William Somerset MaugNam, pMa- 

brltanlc (m. 1965).
1882 - S-a născut scriitoarea bri
tanică Virginla WopI!Jb. »W|.
Î9Î9 - Președintele 5UĂ?
Woodrow Wilsorr, propune, la 
Conferința de Pace În la Paris, 

crearea Ligii Națiunii»*  :

" 1 1 ■1 1 • 11

I 
£

1920 - A murii temudec
Modigliani, pictor șl sculptor Italian- ____
1936 - S-a născut criticul literar Qabrlel Qimlslanu.

1938 - S-a născut actorul șl car (autorul rus Vladlmlr
Vlsotski (m. 1980). ____________________________
1947 - A murit Al Capone fost gangster lp Chicago 
In timpul prohibiției alcoolului (n. 1899).
1964 - A fost lansat un balon-satelît „Eefio II'. Aceas- 

ta a fost prima experiență comună sovlato-’mțrlcană 
in domeniul studierii Cosmosului
9990 - A murit actrița americană Ava *̂ b

(«Noaptea Iguanel») (n. 24.12.1922).

Prognoza pentru astăziPloaie slabă. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 2°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer parțial noros. Maxima va fi de 3°G, iar minima de -6°C.
Sâmbătă. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 3°C. Minima va fi de circa -6°C.

Calendar Creștln-Ortodox____________________________
Sf. Grigorie Teologul; Sf. Bretanlon, episcopul Tomisu- 
lui.

Calendar Romano-Catollc____________________________
Convertirea Sfântului Apostol Pavel.

Calendar Greco-Catolic_______________________________
Sf. Grigore Teologul, ep. Const. încheierea octavei de 

rugăciune pentru unirea creștinilor.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fl întreruptă între 
orele:
8.30-15.00 în Deva, str. M. Eminescu, bl A, sc. F, și 
Complexul Meșteșugăresc (zona Piață).
9 00-18 00 In localitățile Dobra. Lunca Dolarii, Aducea, 
Lăpugiu, Grind, Lăpugiu de Jos, Flntoag, Ohaba 
Cosești, Hol dea, Coșevița.

Gaz________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fl întreruptă în 
Deva, filtre orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Minerului, bl. 25, sc. E și bl. 26, 
sc. C. • ' •

Astăzi; furnizarea apel potabile nu va fl întreruptă.

Șnițele de porumb
Ingrediente: 300 g porumb din conservă, 85 g făină, 
25 g unt, 2 ouă, 5 linguri lapte, 2 linguri ceapă verde 
tocată, puțin mărar, sare, piper, smântână sau iaurt 
pentru servire.
Mod de preparare: Se amestecă untul moale cu lapte 
și apoi se adaugă ouăle. Se omogenizează totul bine, 
apoi se adaugă treptat făina și se amestecă continuu 
să nu facă cocoloașe. în aluatul obținut se amestecă 

porumbul, ceapa verde mărunțită și mărarul. Com
poziția se condimentează cu sare și piper. Se încinge, 
apoi, într-o tigaie o lingură de ulei. Cu o lingură se pun 
grămăjoare de aluat în uleiul încins, care se nivelează 
puțin pentru ca șnițelul să nu fie prea gros. Focul se 
dă mai mic. Șnițelele se prăjesc pe o parte cam 2 
minute, apoi se scot pe șervețele ca să se absoarbă 
surplusul de ulei.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Intoi im ■■■n num irul precât it: B - BIS - CURAȚI - AS - RAPA - 
SUT - DECUPAT - I - TON - LAC - AER - SB - LI - P - INTIMAT - APTA - IUBI - 
RIMA - RU - DO - ORTACI - SUL - SLIP - NOR - F - AMOR - SPALA - EȘEC

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvlntul Uber vrea iâ-1 
demonstrezi cit de ușor te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integrantele aplrute tn această 
perloadl, raallzeazi o colecție șl trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. ZZ 
Decembrie, nr. 37A, seu le OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o 1h cutiile speciale Cuvlntul liber, pini In 6 
februarie.
Extragerea va avea loc tn 7 februarie, Iar numele 
ciștlgitorulul va fl publicat In ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Informași suplimentare la nr. 0254-211275, Ini 8806. 
Persoani de contact Magdalena Șerban.

50 RON Al CÂȘTIGAT!Nume............................Prenume...................Adresa..................................................... Tel. Localitatea................ ... ISunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □
CUVHIB JURNAL

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media $1 nici rudele acestora de gradele I și II.

I

I

7:00 Jurnalul TVR 
8:00 Justifle militară (s).
HCu: David James 

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Eurovision 2007. Diu

rnul spre Helsinki. 
Vldeodipuri 

9:10 Dis-dfrseară (r) 
10:10 Deslgn -designeri 

(doc. Franța, 2003) 
1030 Ochiul magic (r) 
11:30 Un european ca mine

(r)
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Hannah Montana (ep.
S13, comedie, SUA 

2006). Cu: Miley Cyrus 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Deliciile bucătăriei 
15:30 Akzente 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești întunecate 
17:45 Dis-de-seară. 
1840 Eurovision 2007. Dru

mul spre Helsinki. 
Vldeodipuri 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

I

t 
I

i

I

I
1

i
1

1

I
i

I

î

I
i

I

PRO
7.-00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Om sărac, om bogat
O(r)

11:15 Miracol pe munte 
(film, r)

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Infernul alb (acțiune,

SUA, 2002). Cu: 
Gabrielle Carteris, 
Aubrey Dollar, Jack 
Wagner. R.: Doug

SCampbell
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

Cu: Eric Braeden, 
Joshua MorTow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman

17S Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, Alina Grigore, 
Raluca Popescu, Alex 
Mărgineanu

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

3

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

El 1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge 

12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Robbersonii și polița 

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

Iad
18S Vocea inimii (serial; 

dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Andreea 
Măcelaru Șofron 

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

1

3

3

t

i

1

I

1

i

Taur _______________  _______________________ .

Sunteți foarte preocupat de problemele financiare șl aveț 
tendința sS 1 .aglijați relațiile sentimentale, iu este exclu*  
ca partenerul Se viață sâ vă reproșeze acest lucru.

Gemeni

O

Astăzi nu sunteți prea EomuniEativ și ar fi bire sâ amânaț 
tatâtaltile de afaceri. Nu este momentul al luați decizi 
ImpaflailH ta taratei |rofesl@aal.

Rec
Aveți mari șanse de reușită îa toate activitățile legale îi 
cămin, cu condiția să rfUtaguteafl bine timpi. Este hko* 
maridabil sa ^mânați deciziile Importante «"afaceri.

Leu .
Capacitatea creativă atinge 0 eolă ridicată șl ar fi bine s-c 
folosiți pentru rezolvare problemelor profesionale șl de 
afaceri.

Fecioară
In prima parte a allel isnte|l cu iipel fci nod. Rână taușiț 
să reveniți cu picioarele pe pământ vă sfătuit» să fiți pru
dent șl să nu rt Implicați ta activități Importante.

Balanță ............ _ _......................  ;_____

Se pare d aveți qiallane pe plan sentimental șl devenlți 
iiasElblI. EJitEB|i-ai zilnsl și na ră grăbiți să replicațll 
Sfaturile prietenilor itl got II foarte utile.

Scorpion

Surd evenimente neașteptate care vă dau programul peste 
cap. Se pare al sunteți nevoit să plecați lntif-o delegație 
anunțată ta ultimul moment.

I

ȘAgetftțpr
Din cauza difl< 'Ităților financiare sunteți tentat să renunța*  
la o călătorie ta Inter*leul  familiei. Este o decizie delirate, 
pentru că rlscați să vă indispunețl partenerul de viață.

capricorn____________
In prima parte a zilei sunteți indispus din cauza unei decizii 
pripite luate de prtenerul de afaceri în privința unei 
IsstesHțil. BtanfHrt calnall

VArMto
Ați făcut mari «tartan penlru a găsi noi iane de venituri, 
iar acum vă simțiți epuizat. Nu forțați lucrurile șl aveți 
răbdare. în curând, un prieten vă va propune o colaborai 

•L 
Pești.......................................................
fa prima parte a zilei sunteți cam visător și aveți tendința 
să neglijați problemele Importante pe care le aveți de rezol
vat. Nu este momentul să începeți noi activități.

s
830 Poveste fără sfârșit (s, r) 
9:00 Dinotopia (s, r) 10:00 
Tonomatul DP2 11:30 Lege și! 
ordine (r) 12:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetuls 
meu (r) 14:00 ABC... de ce?

0630-07.00 Observator (**v
1630-16.45 Știri locale U

5:00 Rebelde (r) 7.-00 Iubire de 
mamă (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s). Cu: Reynaldo Gianec- 
chini 1:00 Pariul iubirii (s). Cu: < 
Patricia Manterola 13:30 

____.....__________ _______ Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
14:30 Aventuri din Kytera(ep. în filme (r) 15:30 Iubire de 
1, aventuri, Australia, 1991). mamă (s, Mexic/SUA, 2005) j 
Cu: Zenton Chorny, Amelia ! 
Frid 15:00 împreună în Eu-1 
ropa! Emisiune în limba ma-1 
ghiară 16^X) Jurnalul TVR (r) 
1630 Tribuna partidelor par- i 
lamentare 17:00 Dinotopia (s) \ 
18:00 Lecția de... Lumea de mântui (r) 030 Poveștiri ade- 
lângă noi (doc.) 18:35 Lege j vărate (r) 1:30 Iubire ca în 
și ordine (s) 19:25 Câțiva pași filme (r) 3:00 Lori (divertis- 
spre un management mai bun s ment) (r) 
(doc.) 20:00 Arena leilor 21 flO 
Jumal TVR 2125 Patinaj artis- >, 
tic 3:30 Marcă înregistrată j 
24:00 Familia mea dementă I 
(d. a., SUA 1999)

17:30 Poveștiri adevărate ! 
1830 Rebelde (s) 20*30  Iubire s 
ca în filme (s, r) 22:30 SOS, 
viata mea! (s, Argentina, 
2006). Cu: Natalia Oreiro, 
Facundo Arana 23:30 Jură-:

I

i

I

20:20 Telednemateca:
QStavisky 

(dramă/polițist, Franța, 
1974). Cu: Jean-Paul 
Belmondo, Franțois 
Perier, Anny Duperey, 
Michael Lonsdale, 
Charles Boyer, dade 
Rich. R. Alain Resnais 

22:20 Atunci și Acum 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
23:15 Prim plan. Ediție spe

cială 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

B38, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

*̂35  Zdrențărosul (dramă,

13 SUA 1981). Cu: Sissy 
Spacek, Eric Roberts 

2:10 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:15 Povești întunecate (r) 
3*45  Rrom european (r) 
4:15 Pe ce dăm banii? (r) 
4rt5 Viața satului (r)

4 *

2030 Comoara din spatele 
Bcărților (acțiune, SUA, 

2004). Cu: Noah Wyle, 
Sonya Walger

22:15 Meseriașii (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23S45 CSI: Miami (s, SUA,

E12002). Cu: David Caru- 
so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazii, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross- 

man
0:45 Meseriașii (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 
2:15 CSI: Miami (s, r) 
330 Stilul Oana Cuzino (r) 
«00 Pro Vest (r)
&00 Parte de carte (r)

3

2030 Test de fidelitate 
(emisiune de 
divertisment)

2130 Neveste de fotbaliști 
(divertisment)

2230 Animat Planet
‘ (divertisment) 

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

24:00 Lovitura dragonului 
(acțiune, SUA, 2003). 
Cu: Gary Busey, Loren- 
zo Lamas, Fabian Car- 
rillo. R.: Scott Thomas 
Danny Silva, erou de 
război, decorat și fost 

agent secret se 
întoarce în Los Ange- 
les-ul de est în spe
ranța că va reuși să-i 
găsească pe Bishop 
Thom, un speculant 
corupt și pe omul lui 
de încredere Frank.

2A) Concurs interactiv

i

I 
î

3 
6:30 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 7:00 Poză la minut (s); 
8^0 Malcolm și Eddie (s) 9fl0 I 
Dimineața cu Răzvan și Dani, 
11:00 Raven (s, comedie, i 
SUA 2002) 12:00 Look who : 
is winning 13:00 țara Iu'î 
Papură Vouă (divertisment) (r) ’ 
13:20 Look who is winning s 
14:30 Miezul problemei (r) j 
16:30 Bărbatul din vis (s) ș 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri 20:00 Secretele adoles
centei (comedie, SUA 1999) 
2:00 Miezul problemei 24:00 
Cronici paranormale (s)

1245 Joan din Arcadia (r) 1345 
Monștrii lui Brady (s) 14:15 O 
familie ciudată (s) 14:45 Enter- 
tainment News 15:00 Telefonul 
de la miezul nopții (s) 16:15! 

Entertainment News 1630 Pri
etenii tăi (r) 17:00 Calea mis-î 
terelor (s) 18.-00 Joan din Arca
dia (s) 1 MO Walker, polițist te- î 
xan (s) 20dX) Entertainment 
News 2020 Dispăruți &ă urmă! 
(s) 2130 Prietenii tăi (s) 22X» 
BodyHeatfcfcamă, SUA 1981) 
015 Schinbd trei (s) 1 fi 5 Orrd 
zilei (ckamă)

8:15 Camera de râs 8:30 
Conan aventurierul (ep. 15) 
9:30 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON 12:30 Play 14:10 J 
Dragoste și putere (s) 1445 
0 viață salvată (dramă, SUA • 
2005). Cu: Kathy Bates 16:25 
Al 7-lea cer (s) 1725 Dezas-; 
tre în lumea sportului (spe- 
cial/doc.) 18:00 Focus 19:00 ! 
Camera de râs 1920 Cele mai 
uimitoare filme din lume - 
20:00 Super Nanny 21:30 
Ciao TV 22:00 Totul despre 
sex (s) 2230 Focus Plus 2330 
Spaima șoselelor (r) 0:30 
Focus (r) 130 Totul despre sex 
(r) 2:00 Sunset Beach (s)

i

6:55 Viata dimineața 9:00 
Euromaxx (reluare) 930 Euro- 
maxx 10:00 Jumal european 
10*30  Euroblitz - Azi, mâine (r) 
(documentar) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea 
14:35 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jur
nal european (r) 16:00 Nașul.: 
Talk-show cu Radu Moraru (r)! 
18:00 6! Vine presa! 20:00 
Secretul cifrului (război, Româ-; 
nia, 1959). Cu: Mihai Mereuță 
22:00 Nașul. Talk-show cu ; 
Radu Moraru 24:00 6! Vine 
presa! (reluare)

11:15 Singur acasă 4 (come
die, SUA, 2002). 12:40 Pe pla
tourile de filmare 13:10 Spune 
da (comedie, Spania, 2004). 
14:50 în spatele ușii roșii 

(dramă, SUA, 2002). 16:35 
Miss Agent Secret (comedie, 
SUA, 2000). 18:25 Bona de la 
Forțele Speciale (comedie, 
SUA, 2005). 20:00 Soția 
partenerului meu (thriller, 
Franța, 2005). 21:35 Polițist 
sub acoperire (acțiune, SUA, 
2005). 23:15 Dragoste mare - 
Sistemul de alarmă (Ep. 3, 
dramă SUA 2006)

13:20 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:0 Rea
litatea de la 15:00 15:20 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu Răz
van Dumitrescu 20:00 Rea
litatea de la 20:00 21 flO Reali
tatea de la 21:00 21:50 Prima 
ediție 22:05 Oamenii Realității 
23:15 Realitatea all-inclusi<e 
24:00 Realitatea de la 24:* “**

8<X) Lecții de supraviețuire cu 
Ray Mears 9:00 Automobile 
americane recondiționate 10£0 
Motociclete americane 11:00 
Confruntări și fiare vechi 12:00 
Tehnologie extremă 13:00 O 
pradă mortală 14:00 Un om 
printre balene orca 15:00 Cum 
se fabrică 16:00 Mașini pe 
alese 17:00 Automobile ame
ricane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 19:00 
Vânătorii de mituri 20:00 Teh
nologie extremă 21:00 Masa
crul de la Madrid 22:00 Dr. G, 
medic legist 23:00 Constructorii 
de motociclete 24.*00  Ultimele 
24 de ore
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Deva (CR.) - Site-ul include o secțiune dedicată 
stațiunilor balneo-climaterice din România, inclusiv reco
mandările pentru diversele afecțiuni ce pot fi tratate 
aici.. '"'.J

Deșeuri adunate cu gramul

1 euro_______________________________________ 3,3982 lei
1 dolar american___________________________2,6143 lei
1 gram aur 53,9974 lei

Dispecerat apă race _____________________ 227Q&7
Dispecerat apă calai______________ ________217869
Dispecerat Electrica___________________________ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR............. 212725
Urgențe__________________ ____________________ Î12
Pompieri___________ Sg -_____________ 981
Jandarmerie 9B6
Poliția________________________________________ 955
O.J.P.C. HD________ 214971
Deranjamente lift 2315090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Dispecerat apă rece _____________________ 227Q&7

■ Un gram de deșeu - 
atât s-a colectat de la 
fiecare hunedorean, 
anul trecut!

Clara Râs____________________
clara.pasgtlnformmedia.ro

Deva - Și nu este vorba de orice fel de deșeu, ci de cele rezultate din echipamentele electrice și electronice, adică mai scurt DEEE. Anul trecut, conform directivelor europene privind gestiunea DEEE, trebuiau colectate cel puțin două kg/locuitor/an. „Cantitatea totală de DEEE colectată în 2006 în județ a fost de 442 kilograme. Cum, anul trecut, populația județului a fost de 479.551 locuitori, dacă raportăm cantitatea de DEEE colectată, la populație, se constată că rezultatul este de circa un gram de deșeu colectat de la fiecare locuitor”, afirmă Elena Bădescu, director APM Hunedoara. Conform legii,

Populația trebuie să ducă DEEE la centrele specializateautoritățile locale au obligația de a colecta separat deșeurile din echipamentele electrice și electronice de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare selectivă a acestora.Tot admi

nistrația locală are obligația de a întreprinde acțiuni de conștientizare a publicului prin mediatizarea locurilor unde sunt amplasate centrele de colectare a acestor deșeuri, programul de funcționare, metodele de colectare a DEEE. La rândul său, popu-

(Foto: arhivă)lația are în sarcină să ducă echipamentele electrice și cele electronice uzate doar la centrele de colectare. în județul Hunedoara aceste deșeuri se pot preda la punctele din Hunedoara, Deva, Lupeni, Petrila, Vulcan, Orăștie și Petroșani.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 

zilnic 8-20_____________________________________________

Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 

Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-* 

731509._________________________________________________

Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz 
Rlchard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-> 

717686.

Bilete mai ieftine în 
stațiuni balneo-climaterice

Experți străini în județ

O

YtMUCȚn BURSIERE
Societatea Preț Va,.Jț'

închidere (lel/acț) (%)
SNP___________________ 0.6000_______ -2,44
SIF1____________________3.3100________0,91
BRD__________________ 20.8000________0,48
BCC___________________ 0.5950________0,85
IMPACT________________ 0,6950________0,72
BIOFARM_______________ 0.6750_______ -0,74
ANTIBIOTICE____________ 1.8400_______ -1,08
TEL___________________37,0000_______ -0,80
ROMPETROL_______ 0.1030_________1,98
SIF3___________________ 3.1600________ 0,96
SIF5 3.621» 1,69
Rubrici realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Dr—11, II; R, parter (lângă QBASAR), tel.: 
221«.

București (M.F.) - Persoanele care doresc să petreacă o săptămână într-o stațiune balneară, în intervalul 15 februarie - 1 mai, pot cumpăra bilete mai ieftine prin intermediul unei oferte speciale lansată de patronatele din domeniu. în programul „O săptămână de refacere în stațiunile balneare” s-au înscris majoritatea stațiunilor de profil. Un sejur de șase nopți, cu mic dejun inclus și două proceduri medicale pe zi, costă 200 de lei, la hotelurile de o stea, 270 de lei,

la cele de două stele, și 330 lei la unitățile de trei stele. Tarifele cuprind TVA și un comision de 10% pentru a- gențiile de turism vânzătoare.

Reduceri la sejur în stațiuni

Deva (C.P.) - Experți în domeniul silvic din Austria și Finlanda se vor afla, mâine, la Deva, la o întâlnire cu președinții compo- sesoratelor din județul Hunedoara, persoanele fizice și reprezentanți ai unităților de cult, care dețin în proprietate suprafețe de pădure. Experții străini vor să-i ajute pe hunedoreni cu mijloace logistice în vederea constituirii de ocoale silvice private în județ, a declarat Marin Feneș, vicepreședintele Asociației Proprietari

lor de Păduri din România. Acțiunea se va desfășura la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din municipiul Deva, vineri, 26 ianuarie, cu începere de la ora 13. La ora actuală, în județul Hunedoara, funcționează un singur ocol silvic, cel de la Orăștie, care se află în sub- ordinea Consiliului Local. Un altul, în Valea Jiului, la Petrila, se află aproape de Analizarea constituirii juridice. La nivel național, cel mai bine funcționează ocoalele silvice din județul Sibiu.
UE ia la control bucătăriile

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

8UD0KU

Reguli:
r r r W • * ii «

ÎNCEPĂTORI

în fiecare 
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7
3 4
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în așa fel 
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număr să 
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5 2 9 7
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1 8 4
singură da
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AVANSAȚI
menea, ci
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la 9 trebuie

4 8
9 8 5 2
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o singură 
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6 2 7 8
8 9 5

2 8 9
cât și pe 
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4 9 5 6
8 2 6 1
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împreună. 6 3 7 1
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4 8 5 7 9 2 6 1 3
7 3 6 5 8 1 4 2 9

194253867 
572648931
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6 4 3 9 1 7 2 5 8
8 5 9 3 2 4 1 7 6
2 17865394

Avansați

■ Aproximativ 20% 
dintre pensiunile agro- 
turistice hunedorene 
riscă să fie închise.

Tiberiu Stroia_________________
1lberlu.stroia@lnfcmimedia.ro

Deva - Situația pensiunilor agroturistice din județ este oarecum ciudată. Practic, la această dată, doar patru pensiuni sunt înscrise în Asociația Națională de Turism Rural. Restul au preferat să lucreze pe cont propriu. Cu toate acestea, din acest an fiecare pensiune agroturistică trebuie să-și doteze bucătăriile la standardele UE. Iar asta presupune investiții de aprox

imativ 15.000 de euro. în acest context este de așteptat ca 20 la sută dintre pensiuni să-și închidă porțile. Sau... să lucreze la negru.
Există dotarePotrivit președintelui ANTRC Hunedoara, Rodica Csanadi, marea majoritate a pensiunilor din județ corespunde normelor UE. „Fiecare a investit pentru că un turist care nu este mulțumit de serviciile oferite este un turist pierdut. De aceea, chiar dacă au preferat să lucreze pe cont propriu și nu s-au înscris în Asociația noastră cred că fiecare a investit an de an. Cât despre cei care nu corespund acestor norme, dar

Pensiunile au nevoie de autorizații (Foto: arhivă)care și-au format o clientelă probabil că vor lucra la negru. Lucru deosebit de periculos pentru că pensiunile turistice sunt tot timpul în atenția organelor de control”, este de părere Csanadi.Tot din această lună, pensiunile trebuie să obțină noi documente de înregistrare sanitar-veterinară și pentru

siguranța alimentelor de la ANSVSA, ordinul în acest sens intrând în vigoare pe 18 ianuarie.Tariful pentru înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor este de 300 de lei. Fără aceste avize pensiunile agroturistice vor plăti amenzi care pot ajunge și până la 5.000 de lei.
PĂREREA Hliie si fel gto zanc/ia -te președinte?

Avansați

2 7 3 5 1 6 8 9 4

8 1 5
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6 4 7
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5 9 8

7 4 2
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7 6 4

1 8 3
9 2 5

3 2 1

9 6 5
4 7 8

începători

Nu cred că Traian 
Băsescu trebuie 

suspendat din funcția 
de președinte pentru 
că. după părerea mea, 
nu a făcut nimic grav! 
Sunt alții care ar 
merita acest lucru.

Vâsle BqakA. 
Deva

Nu este nevoie ca președintele să fie suspendat din funcție. Traian Băsescu procedează în anumite cazuri cum crede el că este de cuviință. Nu este momentul potrivit pentru o asemenea acțiune. 
VALENTW LEAH,
Deva

Chiar dacă Traian Băsescu va fi sau nu suspendat din funcție, situația nu se schimbă în România. Nu doar de el depinde situația țării noastre!
Anomm, 
Deva

J-,J j

Sunt de părere că președintele nu trebuie suspendat pentru că nu a săvârșit o faptă foarte gravă. El doar a dorit să atragă atenția unor dobitoci.
GtCOAGHE Suau, 
Deva

Eu cred că nu trebuie suspendat președintele României din funcție! Premierul Tăriceanu ar trebui suspendat din funcție. Totuși certurile lor publice nu sunt sănătoase pentru români!
Ladislau Bodmariuc, 
Deva

clara.pasgtlnformmedia.ro
mailto:1lberlu.stroia@lnfcmimedia.ro
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• Administrare. Viceprimarii Florin Oancea și loan Inișconi au fost desemnați de consilierii membri în AGA la Calor Deva să semneze contractul de administrare al operatorului de energie termică. (M.S.)
• PNL. Ovidiu Gelu Tirian este noul președinte al tinerilor liberali,din municipiul Hunedoara. împreună cu echipa sa, noul președinte dorește să crească notorietatea și popularitatea organizației în rândurile tinerilor din municipiu. (M.S.)

Cancerul de col - în atenție

Vânzare
Deva (M.S.) - Societatea Calor va putea vinde Consiliului Județean Hunedoara echipamentele care'se află în incinta punctului termic de la Spitalul Județean din Deva, conform aprobării date de consilierii locali membri în AGA Calor. Fondurile necesare cheltuielilor materiale de la spital sunt a- sigurate de Consiliul Județean, iar prin achiziția echipamentelor din punctul termic, unitatea sanitară va putea încheia un contract direct cu Termocentrala Mintia pentru furnizarea agentului termic. în acest fel se economisește o importantă sumă de bani necesară pentru încălzire, dacă se ține cont de faptul că se poate elimina din costuri tariful de distribuție al Calor, care este de 46 lei pe Gigaca- lorie. Punctul termic din Spitalul Județean Deva a fost modernizat de operatorul local Calor.

Emil Danci

PNȚCD 
revine
Deva (M.S.) După 
alegerea noului 
președinte al par
tidului, PNȚCD 
promite să revină în 
forță în viața politică 
din țară, unul din 
obiectivele principale 
trasate țărăniștilor de 
către Marian Miluț . 
fiind revigorarea 
organizațiilor. 
„PNȚCD va ieși în 
stradă, alături de 
oameni. Vom merge 
în toate comunele 
județului și vom 
încerca resuscitarea 
organizațiilor și sim- 
patizanților noștri’’, a 
declarat președintele 
filialei județene 
PNȚCD Hunedoara, 
Emil Danci. Potrivit 
acestuia, țărăniștii 
sunt singurul partid 
care poate afirma că 
are puse la punct 
organizațiile locale 
din județe.

■ Proiect de lege pen
tru prevenirea apariției 
cancerului de col 
uterin.Deva (M.S.) - Europarla- mentarul Monica Iacob Ridzi, membru al PD, a anunțat că se va implica în elaborarea unui proiect de lege care să asigure accesul gratuit al femeilor din România la testare și vaccinare împotriva virusului care declanșează cancerul de col uterin. „în momentul de față, la nivelul U- niunii Europene nu există o directivă prin care să se impună statelor membre anumite programe pentru prevenția cancerului de col uterin, deși această maladie a fost identificată ca fiind una dintre bolile care provoacă cele mai multe decese”, afirmă deputatul hunedorean. Un grup de parlamentari europeni, printre care Monica Iabob Ridzi, a

Monica Iacob Ridzi (a doua din dreapta) împreună cu semnatarii apeluluiinițiat un document care solicită comisarului european pentru sănătate, Markos Ky- priahou, să ia măsuri urgente pentru prevenirea și combaterea cancerului de col uterin. Programul propus de parlamentarii europeni se referă la adoptarea unor măsuri concrete pentru diminuarea numărului de persoane care se îmbolnăvesc de acest tip de

cancer. Cea mai accesibilă și eficientă soluție propusă de parlamentarii europeni este testarea medicală periodică a femeilor cu vârsta de peste 25 de ani și vaccinarea gratuită a tinerelor împotriva virusului HPV, principalul vinovat de declanșarea acestei maladii. Propunerea europarla- mentarilor are forma unei recomandări făcute statelor

membre. în Europa, la fieca 18 minute, o femeie moare • cancer de col uterin. în fieca an, 50.000 de femei sunt dep: tate cu acest tip de cancer, i jumătate dintre ele mor d această cauză. România es pe primul loc în Europa < rată a decesului din caui cancerului de col uterin și ț locul doi la numărul de căzu depistate anual.
PSD la europarlamentare

Deva (M.S.) - Organizațiile județene ale Partidului Social Democrat (PSD) vor trebui să înainteze conducerii centrale câte două propuneri de persoane care ar putea fi înscrise pe lista de candidați pentru alegerile europarlamentare programate să aibă loc la 13 mai. Numele acestora urmând să fie dat publicității până la data de 1 februarie, când aceștia vor fi propuși și conducerii centrale. „Europarlamentarii trebuie să aibă o ținută și o activitate politică deosebite, să

fie foarte bine pregătiți pe un anumit domeniu pentru a putea susține interesele României în comisiile de specialitate”, a apreciat președintele PSD Hunedoara, Victor Vaida.
Conservatorii tintesc UE

Deva (M.S.) - Partidul Conservator (PC) dorește ca în urma alegerilor pentru Parlamentul European să câștige trei locuri în acest for. Liderii PC au reconfirmat decizia participării formațiunii pe liste proprii în aceste alegeri și au estimat obținerea unui procentaj de peste 7% din voturile par- ticipanților la scrutin. “Candidații conservatori 1 pentru alegerile europârlă-

5mentare trebuie să fie persoane cu notorietate, să cunoască cel puțin o limbă străină de circulație internațională, să aibă cunoștințe de legislație și proceduri europene, studii superioare, să declare pe proprie răspundere că nu au făcut poliție politică și n-au fost condamnați definitiv în vreun proces penal”, a declarat deputatul PC de Hunedoara, Ionica Popescu.
Bazin de înot la Liceul de Artă
■ S-a realizat doar un 
sfert din lucrările înce
pute acum 12 ani la 
noua clădire a liceului.

Bățălan Adela_____________
Haida Alina

Deva - Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva va fi prima instituție de învățământ din județul Hunedoara care va deține un bazin de înot. Bazinul va fi construit în noul imobil al liceului, finalizarea lucrărilor pentru întreaga clădire reprezentând o prioritate pentru Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. „Costurile pentru finalizarea lucrărilor noii con

strucții sunt estimate la 100 miliarde lei vechi. Apreciem că lucrările se vor putea încheia anul viitor”, a anunțat ieri inspectorul școlar general, Anișor Pârvu. Noua construcție a liceului este multifuncțională și cuprinde, alături de sălile obișnuite de clasă, spații de studiu pentru fiecare specialitate și o sală de concerte, care este considerată a fi una dintre cele mai moderne din țară. Lucrările la noua clădire a liceului au început în urmă cu 12 ani. în anul 2006 au fost repartizate fonduri în valoare de 13,5 mi-, liarde de lei vechi pentru corpurile de clădire B și C. Spațiul destinat sălii de concerte este realizat în proporție de 25 la sută. Potrivit inspectorului școlar general, liceul devean

merită să aibă un nou spațiu de învățământ deoarece elevii de aici obțin în fiecare an zeci de premii internaționale. O bucurie pentru muzicienii din liceu este recenta aprobare a sumei de un miliard de lei vechi pentru achiziționarea unui pian performant, de care elevii au mare nevoie.

Clădirea aflată în construcție
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Decizie „injustă" pentru Jiul

1'...........................................
“ • Transferuri. Dan Găldean, Constantin Borza, Ovidiu Panaitescu și Ionică Marinică, toți jucători ai echipei Jiul Petroșani, au fost puși pe lista de transferuri și au termen din partea conducerii clubului să-și găsească echipe până la 1 februarie. (V.N.)

• Modernizare. Nu peste multă vreme, stadionul „Central" din Vulcan va intra într-un amplu proces de modernizare. Aici se dorește ca noua arenă să corespundă prevederilor din regulamentele FRF. Până în prezent au fost achiziționate 500 de scaune. (V.N.)

■ După somația FRF, 
patronul amenință cu 
retragerea, iar primăria 
sare în ajutor.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roPetroșani - Carol Schreter, primarul municipiului Petroșani, a declarat ieri că instituția pe care o conduce este dispusă să ajute clubul Jiul la plata datoriei de 150.000 de dolari către gruparea Universitatea Craiova. „îl aștept pe Simota să discutăm, pentru că nu ne este indiferentă soarta acestei echipe. Suntem dispuși ca, în limita bugetului, să ajutăm, pentru că nu ne-am dori ca patronul să se retragă sau echipa să fie retrogradată din prima ligă”, a 

spus primarul.După cum se știe, Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF a somat clubul Jiul să achite suma de 150.000 de dolari plus TVA către Universitatea Craiova, precum și penalitățile către FRF, în cazul transferului jucătorului Alexandru Bă- doiu. De asemenea, comisia a interzis echipei din Petroșani efectuarea oricărui transfer și a decis neprogra- marea acesteia în returul Ligii I până la plata datoriei.în legătură cu acestea, patronul clubului Jiul, Alin Simota, a declarat, miercuri, că membrii Comisiei pentru Statutul Jucătorului au luat o decizie injustă și dacă nu se va face dreptate este dispus să se retragă din fotbal. „S-a făcut o mare nedreptate în
Oficialii echipei vor face apel (Foto: Traian Mânu)acest caz. Este o decizie injustă și o vom contesta pe toate căile legale. Vom face apel pentru că lucrurile nu 

pot rămâne așa. Dacă nu ni se va face dreptate eu sunt dispus chiar să mă retrag din fotbal”, a declarat Simota.
in curtea bisericiiBistrița (MF) - Fosta atletă Maria Cioncan, care a murit într-un accident rutier petrecut în Bulgaria, a fost îngropată ieri în curtea bisericii din centrul satului Maieru, județul Bistrița-Năsăud. După slujba de înmormântare, sicriul cu trupul neînsuflețit al Măriei Cioncan a fost scos din biserică, înfășurat în tricolor, după care i s-a dat onorul militar. Un detașament de jandarmi a tras trei salve de armă în momentul în care sicriul a fost iar o fanfară a intonatMaria Cioncancoborât în groapă, imnul național. Ceremonialul de la scoaterea din biserică și până la groapă a fost foarte scurt, întrucât în zonă continuă tșă plouă torențial, groapa fiind situată la îiai puțin de cinci metri de zidul din dreapta al bisericii. în timpul slujbei de înmormântare și al ceremonialului din biserică, mai mulți preoți și oameni din lumea sportului au evocat personalitatea fostei atlete, printre care și antrenorul său, Ștefan Beregszaszy, care a mai spus că de acum încolo nu va mai antrena pe nimeni.

De la Corvinul, la Internazionale
■ Juniorul Alexandru 
Iacob va participa la un 
stagiu de pregătire la 
Milano.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roDeva - Alexandru Iacob, internaționalul de juniori al echipei Corvinul 2005 Hunedoara, va face un stagiu de pregătire la Centrul de Copii și Juniori al clubului Inter - nazionale Milano. Iacob a fost invitat și va participa la un stagiu de pregătire la clubul Internazionale Milano, între 29 ianuarie - 3 februarie, perioadă în care va efectua și un control medical amănunțit. Deși a fost urmărit de mai multe cluburi puternice din Europa, s-a convenit că cel mai bine pentru Alexandru este să aibă contact cu

Alexandru Iacob (dreapta)
(Foto: Traian Mânu)fotbalul mare prin intermediul unui club puternic de talia lui Inter Milano.Cel care l-a monitorizat pe Alexandru Iacob este fostul mare jucător al lui Inter Milano, Giuseppe Baresi,

actualmente directorul Centrului de Copii și Juniori la gruparea italiană. „Cunosc interesul lor pentru Alexandru Iacob și modul cum a fost monitorizat de ei. De nenumărate ori chiar Giuseppe Baresi a venit personal în România pentru a-1 vedea la lucru pe Alexandru. Inter Milano este un club serios”, â spus impresarul juniorului, Florin Iacob.Florin Uscatu, finanțatorul clubului Corvinul, a confirmat interesul grupării din peninsulă pentru Alexandru Iacob. „Am citit cu ochii mei faxul cu antetul clubului Internazionale Milano care cuprindea invitația pentru ca Alexandru să facă un stagiu de pregătire în Italia. Am fost de acord și mi-am dat acceptul ca juniorul să onoreze invitația”, a afirmat Florin Uscatu.

Străini la CS 
VulcanDeva (V.N.) - Trei jucători străini se află în probe la CS Vulcan. Este vorba de portarul Jere- my Uhl (22 de ani), din SUA, care a impresionat prin curajul dovedit la plonjoanele pe joc, mijlocașul Serghei Datsenko (19 ani), provenit de la divizionara B, TSKA Kiev, care a depus un serios travaliu, și Dra- gan Giurgevici (25 de ani), de la echipa sârbă a diviziei B, Jagodina Novisad. Ultimul are un gabarit impresionant și forță de pătrundere. De remarcat faptul că mai sunt și alte noutăți la CS Vulcan: Florea (Petrolul Berea) și Gafita (Astra Ploiești).

Nu fi statuie >1 mlșcă-te BETOOOOOON!

IFi:l iniiviNTiii

Vrej ca CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie:
■ . ' : I i / i •. : I / 1 / , '1: i ' I ' ■ • i ■ l | ! sau 1 sau

pentru ca munca ta în gospodărie să fie mai ușoară, sau pentru că după Sărbători, cu siguranță ai rămas

: fără bani! Fa-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la 
concurs cu copia după chitanță până în 26 februarie. Cu CLt 2007 a început câștigător!

Vrea înapoi la SteauaI Petroșani (V.N.) - Alin Lițu, atacantul echipei Jiul Petroșani, a declarat că intenționează să părăsească gruparea hune- doreană pentru a reveni la clubul Steaua București. El este împrumutat de clubul bucureștean până în vară. „Am mari șanse să plec de la Jiul. Aștept un telefon de la Mihai Stoica, poate mă readuce la Steaua”, a spus Lițu, care și-a reluat pregătirile cu Jiul după o absență de trei săptămâni. Fotbalistul a fost la un program de recuperare la Băile Felix. Legat de acest ultim lucru, fotbalistul susține că, din neatenția unor medici din București, i s-a pus un diagnostic greșit. „Am suferit o ruptură musculară, medicii nu au știut exact ce am, m-au forțat să joc și totul s-a agravat. Am făcut mari complicații, dar acum mă simt bine. Nu voi mai juca decât la Steaua, iar dacă acolo nu se poate, mai mult ca sigur voi pleca afară”, a completat atacantul.

Transfer în RusiaDeva (V.N.) - Constantin Borza, unul dintre jucătorii echipei Jiul care a fost pus pe liber, a declarat că are o ofertă de transfer din Rusia. „Din partea clubului am primit o hârtie în care se specifică faptul că va trebui să-mi găsesc echipă până la 1 februarie. Dacă nu se întâmplă acest lucru, urmează să revin la Petroșani și să mă pregătesc cu echipa a doua. Impresarul mi-a găsit o echipă în Rusia și voi negocia un contract pe o perioadă de 6 luni”, a precizat Borza.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Relație. Principalul acționar al FC Rapid, George Copos, a afirmat că nu are o relație bună cu ministrul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Radu Berceanu, dar speră ca acest lucru să nu întârzie primirea în concesiune a stadionului Giulești - Valentin Stănescu. (MF)
• Palmares. Intenția Comisiei de Istorie și Statistică a FRF de a șterge 33 de partide din palmaresul primei reprezentative a creat disensiuni atât între membrii comisiei, cât și între alți statisticieni din România, majoritatea apreciind că ar trebui scoase mult mai multe partide din palmares. (MF)

Dică nu poate fi înlocuit?

Calificare
București (MF) - E- chipa Chelsea Londra s- a calificat in finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins, cu scorul de 4-0, formația Wycombe, din liga a treia, în manșa secundă a semifinalelor competiției. Pentru Chelsea au marcat Andrei Șevcenko '22 și '44 și Frank Lampard '68 și '89. în tur cele două e- chipe au terminat la egalitate, scor 1-1. în finala de la 25 februarie de la Cardiff, Chelsea va întâlni pe Arsenal Londra sau Tottenham Hot- spur, care vor juca în a doua semifinală.

Eliminare
București (MF) - Te- nismanul Petru-Alexan- dru Luncanu, cap de serie numărul 4, a fost eliminat, miercuri, în optimile de finală ale probei de simplu juniori de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Luncanu a fost învins, cu scorul de 7-6 (7/4), 6-4, de australianul John-Patrick Smith.

•

Gonzalo Higuain
(Foto: EPA)

Solicitare
București (MF) - Ata
cantul echipei Real 
Madrid, Gonzalo Hi- 
guain, născut la Brest 
și deținător de pașa
port francez, ar fi so
licitat naționalitatea 
argentiniană pentru 
a juca în echipa Ar
gentinei, susține coti
dianul L'Equipe. „Ti
tular al unui pașaport 
francez și deci selec
ționași în echipa 
Franței, Higuain și 
anturajul său au în
treprins demersurile 
necesare pentru a 
obține naționalitatea 
argentiniană. Acest 
lucru elimină orice 
speculație în jurul lui 
Higuain, pe care Ray- 
mond Domenech îl 
convocase deja în 
naționala Franței, în 
noiembrie, pentru 
meciul amical cu 
Grecia", scrie 
L'Equipe.

■ Steaua București are 
șanse aproape nule de 
a mai face vreo 
achiziție.

București (MF) - Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, aflat în Brazilia, a declarat că, deși atacantul Nicolae Dică va pierde tot sezonul, sunt șanse mici să mai vină vreun jucător până la data la care va fi trimisă la forul european lista de jucători pentru Cupa UEFA.„Am pierdut pentru restul sezonului golgheterul ultimilor ani, unul dintre jucătorii noștri emblematici. Față de prima parte a stagiunii, vom beneficia de aportul lui Mirel Rădoi și al lui Victoraș Iacob, precum și de noua achiziție, Marius Croitoru, un jucător cu certe calități. Ne-am fi dorit să mai realizăm un
Luptă dură pentru președinția UEFA
■ Victoria lui Michel 
Platini ar fi un triumf al 
fotbalului asupra 
politicului.

București (MF) - Fostul căpitan al reprezentativei Franței, Michel Platini, în vârstă de 51 de ani, candidează mâine pentru postul de președinte al UEFA și, dacă va fi ales, va deveni primul fost jucător care va ocupa o funcție de asemenea importanță.Victoria lui Platini ar fi un triumf al fotbalului asupra politicului. După o primă experiență nefericită în fruntea naționalei Franței, echipă pe care a părăsit-o a doua zi după eliminarea din primul tur la Euro-92, fostul jucător a intrat în culisele instituțiilor de fotbal. Consilier special al

Se pare că Nicolae Dică (mijloc) va fi foarte greu de înlocuit (Foto: epa)transfer, să aducem un jucător de alt profil, care să aducă un plus de viteză și de fantezie în jocul nostru, dar nu e așa de ușor cum cred unii. Șansele ca un alt jucător să mai fie înregimentat până la data la care vom trimite lista UEFA sunt aproape nule”, a

Michel Platini (Foto: epa)lui Blatter din 1999, Platini devine important în cercurile puterii fotbalistice interna

spus Stoica.Mihai Stoica a comentat și acuzele conform cărora nu se justifică deplasările sale în Brazilia, în condițiile în care Steaua nu va mai transfera nici un jucător. „Ajax l-a urmărit pe Ogăraru aproape 30 de meciuri până a înain
ționale: vicepreședinte al FFF din 2001, membru în Comitetele executive ale FIFA și UEFA din 2002. însă la 15 martie 2005 se aude fluierul de început al celui mai greu meci al vieții sale: Michel Platini își anunță candidatura pentru funcția de președinte al UEFA.Calculul hârtiei arată că vârsta sa tânără - în comparație cu cea a contracandidatului Lennart Johansson - și trecutul său glorios nu cântăresc prea mult în fața adevăratei rețele întreținute de cel care este președinte al UEFA din 1990.Potrivit calculelor făcute de presa spaniolă, Platini ar trebui să fie câștigător. în prezent, el se bazează pe voturile a 31 de asociații, în timp ce Johansson are 21 de partea sa. 

tat o ofertă. N-am ajuns la același nivel, dar nici nu voi propune jucători pe care i-am văzut de două-trei ori. Cu Andrey a fost o excepție, rămăsesem doar cu Cornel Cernea, iar în țară căzusem de acord toți că nu există alternativă”, a comentat el.
Transfer

București (MF) - Mijlocașul stelist Florin Lovin a ajuns la un acord cu gruparea rusă Amkar Perm, locul 13 în ultima ediție de campionat, urmând să semneze un contract pe trei ani. „Am ajuns la un acord, iar Lovin va semna în curând un contract pe trei ani. El va efectua vizita medicală în Germania. Lovin va avea un salariu de patru-cinci ori mai mare decât la Steaua”, a spus ^iâhitru-j^udor, impre- , sârul mijlocașului. Im-f presarul are dezlegare de ? la FC Steaua pentru cedarea jucătorului în schimbul sumei de 600.000 de euro.
Doar un egal

București (MF) - Echipa Dinamo București a terminat la egalitate, scor 0-0, cel de-al doilea meci amical din turneul de pregătire din Portugalia, disputat, marți, în compania formației Lokomotiv Moscova, care a încheiat sezonul 2006 pe locul trei în prima ligă rusă.Antrenorul Mircea Rednic a folosft următorii jucători: Lobonț (Romanovs '65) - Blay (Homei '75), Smirnovs (Moți '55), Șt. Radu (L. Goian '75), Pulhac (D. Șerban '46) - A. Cristea (Alexe '73), Mărgăritescu (Ropotan '55), C. Munteanu (Ze Kalanga ’55), Bălace - Dănciulescu (Mendy '65), CI. Niculescu (But '78).Jucătorul rus Spahici a fost accidentat involuntar de portarul Bogdan Lobonț în timpul primei reprize, meciul fiind întrerupt timp de aproximativ cinci minute. După ce și-a revenit, jucătorul rus a reintrat în joc. în primul meci de pregătire, Dinamo a fost învinsă, cu scorul de 1-0, de Vitoria Guimaraes.

rreșeuinieie frf, Mircea
Sandu, candidează mâine, alături
de alți 12 reprezentanți de aso
ciații naționale, pentru un loc în 
Comitetul Executiv al UEFA.

Gruparea Man-chester City a decis să rezilieze contractul jucătorului american Cla udio Reyna, acesta urmând să părăseascăI echipa engleză.
A murit ultimul

București (MF) - Fostul pilot elvețian Emmanuel de Graffenried, cunoscut sub numele de „Toulo”, ultimul supraviețuitor al primei curse din istoria Campionatului Mondial de Formula 1, a decedat, luni, la vârsta de 92 de ani. Emmanuel de Graffenried era singurul pilot rămas în viață dintre cei care au participat la Grand Prix-ul Marii Britanii, disputat pe 13 mai 1950, pe circuitul de la Silverstone, în Campionatul Mondial de FI, deși cariera sa de pilot a început

Australian Open, semifinale
■ Principala favorită de 
pe tabloul feminin va 
juca semifinala cu bel- 
gianca Clijsters.

București (MF) - Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, cap de serie numărul 4, și sportiva rusă Maria Șarapova, principala favorită a competiției, s-au calificat, miercuri, în semifinale la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anunțat site-ul oficial al întrecerii.Clijsters a învins-o, în sferturi de finală, cu scorul de 3- 6, 6-4, 6-3, pe jucătoarea elvețiană Martina Hingis, cap de serie numărul 6, în timp ce Șarapova a trecut, cu scorul de 7-6 (7/5), 7-5, de compatrioata sa Anna Șakvetadze, cap de serie numărul 12.
supraviețuitor abandonat în turul 36 din cele 70 ale primei curse din istoria CM de FI, câștigată de italianul Emilio Giuseppe „Nino” Farina (Ferrari). El a reușit să câștige cursa din Marea Brita- nie în 1949, când s-a aflat la volanul unui Maserati. Emmanuel de Graffenried, care deținea titlul de baron, s-a retras din competiții în 1956, el de- dicându-se afacerilor cu mașini în Lausanne. în 1970, fostul pilot a devenit ambasadorul firmei Philip Morris, care devenise unul dintre prin-

NOUl monopost al echipei Super nguri-Honda, SA07, a eșuat la testul Federației Internaționale de Automo
bilism (FIA), obligând astfel echipa de Formula 1 să 
amâne debutul pe pistă al noii mașini. (Foto: epa)

Maria Șarapova Kim ClijstersKim Clijsters și Maria Șarapova se vor întâlni, joi, în semifinalele de la Australian Open. în cealaltă semifinală de pe tabloul feminin, care va 
avea loc tot joi, se vor întâlni jucătoarea americană Ser- ena Williams și sportiva cehă Nicole Vaidisova, cap de serie numărul 10.
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• semidecomandate, ețai 3, str. Cioclovina, 
Deva, superamenajat, contorizări, 
termopane, centrală, preț la vedere, fără 
intermediari. Tel. 0748/125353,0742/032283. 
(11/22.01)

ub e«rsw»iM5t

RECLAME

(7
47

01
)

.* ze£ <4/ IWss
fes OMN» l’rimin*  Muntcpiulai

Hunedtw,f3

tion;
i
Bqfnr

r .c
1; ncia1 —« «a

I n

i "i i>>hi< i.i,

Mțaft

• Cu ocazia împlinirii vârstei de 79 de ani, familiali dorește doamnei Limbean Elena multă sănătate, fericire, viață lungă și un călduros „La mulți ani"
• decomandate, lavabil, balcon închis, geam 
baie, instalații sanitare noi, etaj 4 din 10. Tel. 
0728/095029. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 0254/223336. (T)
• urgent, decomandate, Deva, B-dul Iulie Maniu, 
et. 2, parchet, ST 55 m, termopan, contorizări, 
balcon mare închis, preț 135 000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• Gojdu, 52 mp, balcon, parchet, termopan, 
110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)
• modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie + faianță, ST 50 mp, balcon 
închis, zona Bălcescu, preț 980 mii, negociabil, 
tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et. 4/10, B- 
dul luliu Maniu, preț 130 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Aleea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., contorizări, 
preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)

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

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii si tu numărul 1!
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ÎMPREUNĂ IN A FACERI

EXfcCMT A Si MONTEAZĂ

TRIDENT IMPEX 
SRL HAȚEG k

PHONE 0284772366 
0744707144 S

TEL /FAX 0254770561
EMAIL.triaenthateg@yahoo.com

Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
Arcade și uși glisante, Plase țânțari 

Jaluzele verticale

CENTRUL ZONAL PENTRU EDUCAȚIA ADULȚILOR ARAD
Prln w

UNIVERSITATEA POPULARĂ DEVA S
ORGANIZEAZĂ &

CURSUL DE MANAGER FIRMĂ - nivel superior-

Durata: 8 luni (2 orc v 2 zilc/.șAptAntânâ) 
Condiții: niinini studii medii

Locuri limitate înscrieri până în data de 05 februarie 2007 
Informații: 0354/408.007 (Casa de Cultură)

fSXa* *. a btami

• casă 3 camere, 2 bucătării, 2 cămări, bai ( 
fosă septică gaz, cablu tv, grajd, șură grad 
preț negociabil. Tel. 240473,0744/391866. CD
• Deva, Intravilan, str. D. Sturza (Prelungi 
Vulcan), 650 mp, ts 9 m, utilități, preț 30 euro 
negociabil. Tel. 0726/114989. (T)

79,99RON/SET*

DOUĂ ȘTAMPILE DINTR-UN FOC I

EH!3 Deal UNA PENTRU BIROU 
UNA PENTRU BUZUNAR I

k/4814) •Pentru diametrul da 24 mm

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

• TÂMPLARII PVC și ALUMINIU PROFIL! RIHAU
■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
» GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

• ioni ultracentrală, et. 3, dec., amenajat, et. 3, 
contorizări, s = 56 mp, mobilat, preț 165.000 ron, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• AL Molilor, et 3, semidec., contorizări, preț 
72.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 3, semidec., contorizări, preț 70.000 
ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, parchet faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semkfoo, CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• circuit, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Kogălnlceanu, balcon mare, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, vedere pe 2 
părți, preț 130.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)
• dec, zona Gojdu, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modificată, 
preț 118.000 ron, neg., tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• zona Mărăștl, bucătărie modificată, baleen 
mare închis, opupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron, neg., tel 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• Mal 2, zona Zamflrescu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare șl electrice noi, modificări, 
preț 135.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• Mal 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron, neg., accept 
credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808.(A4)
• zona Micro 15, etaj intermediar, repartitoare, 
termopan, ușă metalică, ocupabil Imediat, preț 
62.000 ron, neg., tel 0788/165703,0740/535095, 
232808 (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Alaaa Constnictorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dada, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe ntu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă, 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Llc. Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona ZamflrMcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Goldu, sdec., multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță, geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317314. (A9)
• zona B<L Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231800. (A9)
• sdeo, amenajat modern (CT, termopan, aer 
condiționat), integral mobilat și utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj intermediar, vedere 
spre B-dul 1 Decembrie, preț 160.000 Ron, tel. 
231800. (A9)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

FIRENZE MODA
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INSPECTOR 
RESURSE 
UMANE

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, j
contabilitate, producție conform H

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

Cerințe: calificare 
in domeniu, 
operare PC. 
Informații la 

telefonul 226149, 
între orele 
8,00-16,00.

(75554)

• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, tel. 0254/613366, 
../RMWIHO, 0788/158.483. (A10'

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pănă la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• bloc cărămidă acoperit cu țiglă, etaj 2, 
termopane, gresie, faianță lavabil, parchet, 
centrală termică, apometre, 110 mp, garai, 
pivniță 42 mp, 79.000 euro. Tel. 0254/213284. (T)
• Gojdu, etaj 1, balcon, parchet, contorizări 
complete, preț 136 000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• wmldecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță, zona 
Mărăști, preț 28000 euro negociabil, tei. 
0742/019418. (Al)
• zona Progresul, et. 1, dec., 2 băi, parchet, 
apometre, repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 153.000 ron, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st = 90 mp, 2 băl, 
balcon, contorizări, preț 153.000, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• decomandate, 2 băi, balcon mare, contorizări 
totale, parchet, zona Eminescu, preț 135.000 ron, 
negociabil, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, vedere 
pe 2 părți, centrală termică preț 150.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• otel 3, contorizări la apă și gaz, parchet, 
gresie, faianță Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă, gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiului, preț 95.000. ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona Gojdu, semidec, et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg, tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec, parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec, etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tei. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă, parter înalt, dec, balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona împăratul Traian, dec., 2 băi, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec, baie cu gresie, 
faianță termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Procesul, Deva, dec, hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• zona B, Brad, 2 terase închise, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10) .

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

INTER^Ș SNACK
S.C. Intersnack România S.R.L., cunoscută pe piața din Român 
prin mărcile Chio, Pom - Bar și Felix. își dezvoltă activitaiea 
filiala TIMIȘOARA. Căutăm candidați dornici să se alăture un 
echipe entuziaste și performante pentru ocuparea următoarei pozij

COORDONATOR DISTRIBUITORI

COD CD - HD
Principalele responsabilități: -
> Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu distribuitorii din zona 

alocată
> Monitorizarea, controlul, evaluarea și pregătirea forței de 

vânzări a acestora
> Contactul direct și negocierea cu clienții cheie
> Asigurarea atingerii obiectivelor de vânzări, mercamizare și 

distribuție numerică pentru mărcile Intersnack.
Candidatul potrivit are experiență de cel puțin 2 ani în vânzăi 
preferabil într-o poziție similară, este eficient, ambițios și are 
atitudine pozitivă. Dinamismul și dorința de a învăța sunt calități 
pe care le căutăm pentru a vă oferi posibilitatea să vă construiți 
carieră cu noi.
Așteptăm CV-ul celor interesați la numărul de fax: 0256 214 763 st 
e-mail: ctuicasj® chio.ro până la data de 01 Februarie 2007, c 
precizarea codului poziției.
Vom contacta numai candidajii cant corespund cerințelor din anun

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, zona piață garai sub bloc, etaj 2, 
amenajat integral, centrală termică termopane, 
2 balcoane, preț 80.000 euro, negociabil. Tel. 
218760,0743/093702. (T)
• urgent, zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
preț 45.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• semldeo, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 bă, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona CarpațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro, negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, Mal 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
acoept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dea, M.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modem, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• AL Laleleor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpațl, dec., etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperifrcu 
tablă neamenajat preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• 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)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240000 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 In Deva, sau schimb cu apartament 3 
camere, poziție centrală etaj 1, îri Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• Deva, 2 camere, bucătărie, baie, cămară hol, 
terasă boxă pivniță zonă centrală încălzire 
centrală necesită amenajări interioare, posi
bilități mansardare, posibilități extindere, nego
ciabil. Tel. 0254/260526. (T)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316798 (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și dffie rență 0742/290024,232060. (A3)
• casă nouă D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (A5)

■țaikaaadi o preselecție de candidall, in vederea oiganizMi
concursului pentru ocuparea unui post de Referent de

de salarizare 3.
Condiții:
■■ Candidați! trebuie să. fie cunoscători în întocmirea de 
programe de dezvoltare rurală
- de modele de programe eligibile;

• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT pro 
termopane; teren aferent st= 500 mp, Deva,: 
semlcentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 22: 
0742/005228 0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+ 
Camere, scară interioară garaj, C.T., curți 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 231 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, l 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 18 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, constn 
cărămidă 3 camere, hol, baie, nec. 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 5! 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 20f 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătări 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, casă în Deva, zonă centrală 3 carr
bale-bucătărie-hol-terasă încălzire cenți 
garaj, curte, piscină preț 150.000 euro, nțp' 
231300,0745/511.776. (A9) S

• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, bai 
gresie, faianță piscină curte, ST-580 mp,; 
ultracentrală Devă preț 150.000 euro, neg. 
231.800,0740/317313. (A9)
• zona Parc Deva, (D+P), 6 camere, 2 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe g 
pe lemne), garaj, anexe, ST - 800 mp, preț 19( 
euro, neg., tel. 212.141. (A9)
• zona centrală Brad, casă cu 5 camere, Iii 
anexe, garaj, încălzire proprie, preț negoci 
tel. 0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad, lângă Liceul Avram lancu, 2 cam
grădină preț negociabil, tel. 0254/613. 
0788/040.490. (A10) ,
• Brad, com. București, 4 camere, 2700 
teren, preț negociabil, tel. 0254/613.361 
0788/090.040. (A10)
• zona A Brad, cu curte, garaj (150 mp), încă 
centrală canalizare, apă curentă posibil pi 
tizare, preț negociabil, tel. 0254/613. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A)
• zona B, Brad, curte, garaj, st 2500 mp, cur 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613. 
0788/040.490,0788/158.4&J. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină, Deva sau Simt 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, bucătărie, baie, central 
termică lemne, parchet, gresie, faianț 
termopane, toate condițiile, plus anex 
.livezi, pădure, la 12 km de Geoagiu, pri 
37.000 euro, negociabil. Tel. 0728/735828

• casă de locuit, dependințe, grajd, șuri 
șopron lemne, cocini, gădină 1950 mp, tere 
agricol, comuna Vața de Jos, sat Birtin, n 
82, preț avantajos. Tel. 0743/98678: 
0749/635516. (13/22.01)

COLMACO
IM. 1 Decembrie 20 A 

(centrul vechi) 
0254.212.215 

Luni-Vineri 10.00-18.00 
Sâmbătă 10.00-13.00

DEVA

D-nul Bulz Dorin, titular al Planului Urbanistic Zonal - Locuință 
și anexe gospodărești, extravilan, sat Ociu, com. Vața de Jos, 
aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, 
din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, 
este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu. Propunerile 
de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen 
de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, municipiul 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25.

(75602)

mailto:EMAIL.triaenthateg@yahoo.com
chio.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

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

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

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

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare;

e Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:

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

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

Case de vacanță (15)
• cui de vacanță, 4 camere, 2 bucătării, 4 băl, 
livlng, CT, termopane, utilată, mobilată, teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)
• zona Blâjtnl, Brad, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Vând garsoniere (19)
• 2 camera, terasă închisă, parter, contorizări, 
faianță, gresie, zona Dacia, preț 70.000 ron, nego
ciabil, nu sunt agent imobiliar. Tel. 229017, 
0728/069396. (T)
o semldecomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia, preț 58.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796.  (Al)
e Bejan, et 3, semidec.. balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată,
mobilată, contorizări, preț 26.000 ron, tel., 
0745/367893.(A2) ........ .
‘»Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
■76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, et 4, semidec., s= 26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)

UNGUR SILVIA, PERSOANĂ FIZICĂ, cu sediul în localitatea Rîu de 

Mori, sat Clopotiva, str. Dumbrăvița, jud. Hunedoara, anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
„Pensiune agroturism" situat în localitatea Rîu de Mori, sat Clopotiva, 

str. Dumbrăvița.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic între orele 8- 

16.

Eventualele sesizări și recalmații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului.

(75611)

S.C. LABORATORUI SPORTDL SRL*  eu sediul le ImNI- 
tatea Petroșani, str. Calea Romană, nr. 19 jade^l Hunedoara, anunță 

depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
etdiectivul Laborator patiserie, panificație ;l cofetărie, situat în locali

tatea Petroșani, str. Calea Romană, nr. 19.

Informații se pot obține la sediul A'.P.M. Hunedoara, zilnic între orele 8- 

16.

Eventualele sesizări șl reClamații pot fi depuse h termen de 30 zile 

lucrătoare de la data anunțului.

(75600)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de Dumnezeu cu puteri benefice.Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în casele celor blestemați de soartă. Tel. 0746/387.809.Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi-a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în afaceri.Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că m-a ajutat să mă împac cu soțul.Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin telefon. Tel. 0746/387.809

(32135)

• eemldec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Miorița, preț 76.000 ron, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
e Mmldec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Kogălnlceanu, preț 70.000 ron, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, bale, faianță, gresie, balcon, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
e dec, bucătărie, baie, balcon, zona Dorobanți, 
preț 26.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
e dec, bucătărie, bale, faianță, gresie, suprafață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Ă2)

• urgent zemldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, et. intermediar, 
zona Dacia st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
e zona Dorobanți, etaj 1, dec., 34 mp, balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
gresie, faiarrtă, bine întreținută preț 31.000 euro, 
'ieg.;te!.D745/3D2200,0723/251498. (A4) ;

• zona Carpațt etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună, contorizări, ocupabilă repede, preț 
76.000 ron, neg., tel 0788/165703, 0745/302200. 
(A4)

• garsonieră dublă zona Gojdu, etaj interme
diar, contorizări totale, modificată parchet, 
gresie, faianță, accept credit ipotecar, preț 
78.000 ron, neg., tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, el 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dacta, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(AS)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tei. 
0746/779288. (A8)
• zona Zamflretcu Deva dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• zona Dadă Deva, dec., amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231800,0740/1 ■ z 314 .«,91

Cumpăr garsoniere (20)
• toarte urgent, garsonieră în Deva orice zonă 
se oferă preț bun, plata imediat, de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron până la 
90.000 ron, W 0730/4742780740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)
• 5800 mp pe dealul Bejan, teren arabil în 
Săntuhalm 3000 mp, pădure de salcăm 1 ha în 
satul Lunca comuna Bălța. Tel. 213053. (T)
• două terenul de 6.000 și 24.700 mp, local itațea 
Totești Hațeg, lângă canton, acte în regulă titlu 
și cf, preț negociabil. Tel. 0254/212272, 
0723/732560. (T)

• două terenuri intravilan, fiecare 2900 mp, 
la 15 km de Deva comuna Brănișca, preț 
negociabil. Relații tel. 0788/665747. (8/1801)

• Intravilan In Mintia 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• loc do casă Hunedoara 3500 mp, fs 21 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț nego
ciabil. Tel. 0723/005657,0747/191372.(T)
• Intravilan, Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcela, FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, in Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, în zona Săntuhalm, 
st= 2.480 mp, facilități: apă, gaz, curent preț 22 
euro/mp, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• in Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară, 
poziție bună ideal pt. investiție, construcție 
casă acte la zi, preț de la 22-25 euro/mp, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095, (A4)
• la DN7,între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren extravilan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• st = 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren Intravilan, st = 2000 mp, la strada Arcnia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• irrtravflan, 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)

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, scoate la concurs 2 
(două) posturi vacante pentru sectorul prevenirea criminalității în mediul peniten
ciar, după cum urmează:

* 1 post șef birou I (ofițer)
-1 post agent operativ principal I.
Concursul va avea loc începând cu data de 26 februarie 2007, ora 10.OO, la sediul 
Penitenciarului de Minori și Tineri Craiova, str. Bariera Vâlci, nr. 160 A, județul Dolj. 
Taxa de participare la concurs este de 50 RON și se va achita de către candidați cu 
ocazia înscrierii.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de 
Maximă Siguranță Bîrcea Mare, str. Săntuhalm, nr. 1 - Biroul Resurse Umane, 
zilnic între orele 08.00- 14.00 și pe pagina WEB a Administrației Naționale a Peni
tenciarelor: www.anD-iust.ro.

(75704)

• Deva, Inbavlan, 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 in Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă preț neg, tel. 212.141 sau 
231300. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, In satul Dudești (Dealul Mare) 1000 mp, 
pentru construcție vilă preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Intravilan zona B, Brad, 1 ha, preț atractiv, tei. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, la șosea pe malul Arieșului, 0,5 ha + 
pădure, pentru construcție case de vacanță 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(Alo)
• zona B, Brad, 1350 mp, Intravilan, preț nego
ciabil, te' "754/613166.490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• I hoctare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Dan, 150 mp, P +1 cu teren, 2 garaje, centrală 
termic, canalizare, apă gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• hală do producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• m vlndo apartament 2 camere, 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 Mârâitl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, Deva, pretablI pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto șl 
pletonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800, 
212.141. (A9)
• clădire P+2, construcție nouă, sc 320 mp, 
amenajată pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210.000 euro tel. 0740/317.314. 
(A9)

imobile chirii (29)
• olar pontru închiriere apartament 2 camere, 
etaj 1, central Deva, mobilat aragaz, frigider, tv 
color, mașină de spălat, preț 200 euro/lună Tel. 
0722/968910,0721/055313. (T)

• cutez contract do IncMrtare reataurant- 
bar, cupor dotat, piua teraaă, Sknoria. Tel 
0723/395906.

• ofer spre închiriere în Deva, zona Progresul, 
apartament 3 camere decomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, utilat complet, 
totul nou, preț 300 euro/lună Tel. 0721/055313. 
(T)
• ofer apre închiriere spațiu ultracentral modern 
amenajat, 31 mp, lângă BRD Deva. Tel. 
0723/608778. (T)
• garaontară, Dna, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, complet mobilat și 
utilat, centrală termică preț 300 euro negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, ultracentral, ST 136 mp, la bulevard, vad 
excelent tel. 0726/710903. (Al)
• ST 120 mp, vitrină 15 m, grup social, zona Lido, 
preț 16 euro/mp negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• oier spre închiriere garsonieră în zonă 
centrală mobilată, utilități, preț 100 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dea, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• apartament 3 camere, în zona pieței centrale, 
amenajat în stil occidental, cu centrală termică 
și cheltuieli incluse, preț 400 euro/lună, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• In Deva, Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorizări, preț neg., tel. 
231800,0745/511.776. (A9)
• zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• zonă ultracentrală, Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)
• zona gării Deva, dea, amenajat stil occidental 
(CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), mobilat 
și utilat integral, etaj 3, preț 320 euro/lună neg., 
tel. 0745/511.776. (A9)

J

Comemorări (76)

Iată că doi ani s-au dus/De când urcăm dealul în sus/La cruce și la mormânt/Să-1 rugăm pe Domnul Sfânt/Sufletul să-ți odihnească/Și mereu să te iubească/Așa cum noi te-am iubit/Lângă noi cât ai trăit
ARTEAN SORINdin Sântandrei. Familia îndoliată

• zona Bâicoicu, dec., baie cu gresie, faianță, 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/luna. neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

Imobile schimb (30)
• schimb casă la țară, 10 ha teren arabil, 1 ha 
pădure cu apartament Orăștie, Sirțieria, Deva, 
Hunedoara; Dâncu Mare, zonă pomicolă, apă 
curentă, șosea asfaltată. Tel. 246421. (T)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 TX, af 1988, unic proprietar, 
vopsea originală, 28.500 km parcurși, mașină de 
garaj, acte la zi, preț 7.000 ron. Tel. 220696. (T)

Auto străine (37)
• vând Cttroen C3, af 2003, motor 1,2 benzină, 
extrase full, unic proprietar, carte service, 
mașină de garaj sau schimb cu Dacia, Matiz sau 
Clelo. Tel. 0723/270348. CD
• vând Daewoo Matiz, af 2004, luna mai, vopsea 
metalizată originală, închidere centralizată, 
alarmă, turelă, radio CD MP3,32.000 km, carte 
service, mașină de garaj. Tel. 0745/789789. CD
• vând Vdvo 244 GL înscris, CI, nr. noi, preț 
negociabil și casă în Boz, grădină, teren arabil, 
pădure. Tel. 0721/614402. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht nou cu ridicătoare și motor; 4 
tamburi, 1 arc spate, rulmenți față și spate noi, 
toate pentru IMS. Tel. 611439. (T)

• închiriez buldoexcavator multifuncțio
nal, la preț rezonabil. Tel. 0722/319442. 
(3009312)

• vând mașină erbicidat de 450 litri; mașină 
plantat cartofi pe 2 rânduri, mașină scos cartofi, 
cositoare centrifugă cu 2 discuri, masa 1,65 m. 
Tel. 0723/378752. (T)
• vând trasă sudură, 400 ron, reductor sudură 
cu manometre, 200 ron. Tel. 214504. (T)

• vând motostlvultor 3.51, preț 12.000 lei, și 
recipient 30.000 I, preț 1,5 lei/kg. Tel. 
0767/240445.(3009302)

Piese, accesorii (42)
• vând portbagal auto, de fabrică, stare foarte 
bună. Tel. 0254/211124 (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând fotolii cu măsuță, frigider Mlnsk, 
combină frigorifică cu 2 uși, Eiectrostar, bufet 
bucătărie, covoare, carpete plușate. Tel.218760, 
0743/093702. (T)
• vând mobilă de sufragerie, completă, cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată, 
aragaz, covor persan 3/4 m. Tel. 0723/851439. (T)
• vând vitrină cu sticlă, vitrină cameră, fotolii, 
masă 8 persoane, ușă, vitrină perete, bufet 
bucătărie. Tel, 229017,0728/069396. (T)

• vând mobilă sufragerie, completă, stare 
foarte bună, 10 piese, canapea extensibilă, 
covor persan, 2 carpete, 2 fotolii hol, nego
ciabil. Tel. 227307. (6/19.01)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând LG 342 i, VGA 640 x 480, plus blitz, MMS, 
GPRS, EMS, 65.000 culori, stand by 4 zile, Li-lon, 
cu clapetă, compatibil orice rețea, 220 ron. Tel. 
0724/884898. a)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitor alb-negru 15 inch, preț 60 ron. 
Tel. 220956. (T)

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică 240 I. 7 sertare, stare 
foarte Dună de funcționare, preț 450 ron. Tel. 
214504.(T)

(75633)

Când viața îți este grea, durerea le apasă, când sufletul 
ți-e trist, dușmanii nu te lasă, când plouă cu necaz și 
totul este închis, atunci gândește-te și sun-o pe Măicuța 
Paraschiva, o carte deschide și speranțele se arată, 
lumina o găsești, viața îți pare altfel și tu gândești altfel. 
Sunt Ion și n-am cuvinte să-i mulțumesc Măicuței 
Paraschiva, care numai prin' telefon mi-a alungat 
blestemele din familie.
Sunt Camelia și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva, care prin rugăciunile ei m-a vindecat 
de o boală fără speranță.
Sunt Anca și aduc mii de mulțumiri Măicuței Paraschiva 
care mi-a dezlegat cununia șl am reușit să mă 
căsătoresc.
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice problemă ați 
avea: legat de farmece sau blesteme, indiferent de gra
vitatea cazurilor, ea deschide Cartea Sfântă telefonic și 
rezolvă pe baza datelor de naștere și a numelui de botez, 
rezolvi, garantat, tel. 0748/946177.

(75694)

(3009303)

• vând ladă frigorifică, 5 sertare, stare foarte 
bună, 400 ron, negociabil. Tel. 0354/105622 după 
ora 18 (T)

Plante și animale (57)

• vând grâu panificabil, 200 tone. Tel. 
0788/029510,(7/22.01)

• vând 3S porumbel voiajori, preț 250 ron. Tel. 
0254/731172. (T)
•vând pord pentru sacrificat Tei. 0254/264551. (T) 
•vând pured de 70-90 kg, scrofițe apte de montă, 
rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145. (T)

Altele (61)
• cutez contract Zepter, valoare totală 473 euro 
din care 156 euro este achitat Tel. 0726/084966. (T)
• cumpăr albit din plastic pentru copii, de 15 - 
20 litri. Tel. 225780. CT)
• vând Ieftin planșetă germană de precizie 
marca Kuhlmann 1000x1500 mm. Tel. 
0740/950868 (T)

Pierderi (62)
• pierdut vamal asigurări sănătate pe numele 
Barboni Petru. (3009310)
• pterdut camtt asigurări sănătate pe numele 
Gheorghiu Anca. Se declară nul. (3009309)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pascu losif. Se declară nul. (3009313)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Șortan Ioana. Se declară nul. (3009308)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Szabo Mihai. Se declară nul. (3009314)
• pierdut legitimație transport CFR, persoană 
cu handicap, pe numele Szabo Mihai. Se declară 
nulă. (3009315)

Solicitări servicii (71)

I • caut bonă pentni îngrijire băiețel 7 luni, 
i doamnă nefumătoare, cu vârsta cuprinsă 

Intre S0 șl 60 de ani, preferabi cu experiență 
în creșterea copiilor. Detalii la tel.

1 0722/478299.

Prestări servicii (72)
• efectuez transport marfă 3,51, prețuri nego
ciabile. Tel. 0740/420521. (T)
• meditez Intensiv matematică pentru capaci
tate pe baza testelor naționale propuse; prima 
ședință, gratuit Hunedoara, tel. 0740/194667. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604.(73824)
• transport mobilier, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc volum, asigur 
demontare și menevrare mobilier la mutări. Tel. 
0254/275578.0744/934462,0726/551701. CT)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm vânzătoare în librărie și secretară. 
Tel. 0744/181015. (1/22.01)
• companie marketing angajează agent 
(auditor) pentru județul Hunedoara. Cerințe; 
studii medii, mașină personală constituie 
avantaj. Tel. 0723/588945 intre orele 10 ■ 15. 
CV-urile la fax 021/3106772. (4/22.01)
• firmă de distribuție angajează agenți 
vânzări, tineri și motivați, pentru Hunedoara 
și Deva. Tel. 021/3183733, fax. 021/3125984; e- 
mall: info@distrifarm.ro. (75232)
• Motel Lowe angajează bucătar cu expe
riență precum și tineri doritori de a învăța 
meseria de bucătar. Relații la tel. 0254/210932, 
0254/210935,0720/230181.(3009311)
• SC ■ producție angajează, în Deva, econo
mist cu experiență, pentru postul de contabil; 
condiții: CIEL, EXCEL, cod fiscal; avantaje: 
experiență, auto, limba franceză. Tel. 
0722/533177.(3009307)
• SC ■ producție angajează, în Deva, tehnician, 
maistru sau inginer ■ prelucrări mecanice; 
stagiu de formare și pregătire în Franța. Tel. 
0722/533177. (3009307)
• SC Ana Pan SRL Hunedoara angajează 
personal panificație: cocători, modelatori, 
frământători și șofer distribuție pâine; salariu 
atractiv. CV-urile se depun la sediul societății, 
str. Viorele, nr. 1, parter. Tel. 0747/124741. 
(3009304)
• SC Carbenta Corn SRL Deva dealer autorizat 
Ford pentru județul Hunedoara angajează, 
reprezentant vânzări. E-mail 
ford.deva@smart.ro. (10/22.01)
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Voaiori la Australian Open
Melboume (MF) - Un bărbat a fost reținut, marți, de poliția australiană, pentru că a filmat pe sub fustele fetelor la Australian Open, aceasta fiind a treia persoană acuzată de acest delict la ediția din acest an a competiției, au anunțat autoritățile din Mel- bourne. O femeie a sunat la poliție susținând că cineva îi face fotografii în timp ce se află sub duș, în camera sa dintr-un hotel din Melbourne. Autorul, un bărbat de 34 de ani originar din Sydney, a fost reținut de poliție, care a descoperit în memoria aparatului foto și alte imagini compromițătoare de la Australian Open. Săptămâna trecută, alți doi voaiori, în vârstă de 32, respectiv 35 de ani, au fost arestați pentru că au filmat pe sub fustele fetelor.

Micuța Kati sebucură de sosirea zăpezii într-un parc din Karlsruhe, Germania.(Foto: EPA)

• Arestați. Polițiștii din San Francisco au arestat opt foști membri ai Armatei Eliberării Negrilor, implicați în uciderea unui ofițer de poliție în 1971. Șapte dintre bărbați, cu vârste cuprinse între 55 și 71 de ani, au fost acuzați de crimă, iar celălalt de complicitate la crimă.

Se pariază pentru Oscaruri

Pastor con
damnat

Sau Francisco (MF) - Un pastor din San Francisco a fost condamnat la un an de închisoare pentru contrabandă cu rechini leopard pe care îi prindea în apele din apropierea Californiei și îi vindea acvariilor din alte țări din America și în Europa. Pastorul Kevin Thompson este unul din cei șase bărbați acuzați că au prins mii de rechimi protejați de lege (mai mici de 91,5 centimetri). Thompson a fost condamnat și la plata a 100.000 de dolari.
Mumificat

Delray beach (MF) - Trupul unui copil, parțial mumuficat, învelit în ziare din 1950, a fost descoperit într-o magazie din estul Floridei -Statele Unite ale Americii, de către o femeie care încearcă să facă ordine în lucrurile părinților ei. Polițiștii au mai spus că băiețelul era înfășurat în ziare (The Daily Times), datate 9 ianuarie 1957.

Domingo (Foto: EPA)

in rol de 
bariton
Londra (MF) -
Tenorul Placido 
Domingo (66 ani) va 
interpreta un rol de 
bariton în opera 
„Simon Boccanegra" 
de Giuseppe Verdi 
care va fi pusă în 
scenă la Berlin's 
Staatsoper Unter den 
Linden în 2009. Este 
pentru prima dată 
când tenorul spaniol 
va deține rolul princi
pal într-o operă 
prezentată la 
Staatoper din Berlin. 
Domingo va mai da 
reprezentații în acest 
rol la Scala din 
Milano și Royal 
Opera House de la 
Covent Garden, Lon
dra. în 2005, Domin
go și-a exprimat 
dorința de a interpre
ta acest rol înainte 
de se retrage.

■ Thriller-ul „Cârtița", în 
regia lui Martin Scors- 
ese, este favorit la pre
miile Oscar.

Los Angeles (MF) - Thriller-ul „Cârtița”, în regia veteranului Martin Scorsese, este favorit la premiile Oscar pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, conform cotelor de la casele britanice de pariuri. Este pentru a șasea oară când Martin Scorsese este nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, dar nu a câștigat niciodată această distincție. Casele de pariuri spun că șansele ca acest thriller să câștige premiul pentru cel mai bun film sunt de 10/11, în timp ce Scorsese este favorit cu o
Ninsori mari acoperă Europa

Mireasa A devenit, pentru uniideținători de patrupede, o reală preocupare ținuta de nuntă. (Foto:EPA)
l..............................................................................................

■ Mai multe țări euro
pene au fost afectate de 
căderile masive de 
zăpadă din ultimele zile.

Berlin (MF) - Mai multe țări europene sunt afectate de căderi masive de zăpadă, fiind înregistrate numeroase accidente în timp ce mai multe aeroporturi și-au întrerupt activitatea. Traficul rutier și aerian a fost puternic perturbat, ieri, în sudul Germaniei, din cauza căderilor de zăpadă care au provocat moartea a doi automobiliști. Mai multe porțiuni de autostradă au fost blocate din cauza accidentelor auto provocate de stratul de polei. Ninsorile au început marți

l-a „sabotat" parașuta
Bruxelles (MF) - O belgiancă, practicantă a parașutismului, este acuzată că a „sabotat” parașuta unei „rivale”, provocând moartea acesteia, motivul crimei fiind gelozia. Els Clootemans (22 de ani) a declarat că a „umblat” la echipamentul lui Els Van Doren, după ce a aflat că acesta avea o aventură cu prietenul ei. însoțiți de un prieten, cei trei au plecat cu un avion la Zwarteberg -Belgia, pentru a face câteva sărituri deasupra unui aeroport din acestă localitate. în timpul saltului, Van Doren nu a putut deschide nici una din cele două parașute, căderea ei fiind înregistrată pe o cameră video. Clootemans, care neagă orice implicare în moartea „rivalei” ei, este acuzată oficial de moartea lui Van Doren și urmează să se prezinte în fața instanței.

Dakota Fanning (Foto: fan)

Epidemie de gripă
Sofia (MF) - Școlile din 12 provincii din Bulgaria și-au întrerupt activitatea, după ce numărul persoanelor afectate de epidemia de gripă a crescut considerabil, Ministerul Educației anunțând că școlile își vor relua programul mâine. Experții consideră că virusul de gripă, provocat de o tulpină din Wisconsin, provine din Macedonia și nordul Greciei.în decurs de o săptămână, numărul persoanelor care au contractat virusul a crescut de la 9.140 la 19.356. La fiecare 10.000 de persoane, 500 sunt bolnave, au avertizat medicii. Epidemia de gripă afectează aproate toate regiunile de sud ale Bulgariei și se răspândește spre părțile nordice ale țării, a afirmat Anghel Kouncev, din cadrul unității de boli infe- cțioase a Ministerului Sănătății de la Sofia.

cotă de 1/3 la categoria „cel mai bun regizor”.Helen Mirren este favorită la premiul pentru interpretare feminină cu o cotă de 1/12. La rândul său, Forest Whitaker este favorit la categoria „cel mai bun actor”, pentru rolul din „Ultimul rege al Scoției”.La categoria „cel mai bun film”, lungmetrajul „Cârtița” este urmat îndeaproape de „Babei” cu o cotă de 9/4, conform cifrelor casei de pariuri Ladbrokes, și este urmat de „Fiecare se crede normal”, „The Queen” și „Letters From Iwo Jima”.La categoria „cel mai bun actor”, rivalii cei mai importanți ai lui Whitaker simt veteranul Peter O'Toole și Leonardo DiCaprio.

Autostrada A8, în apropiere de Holzkirchen, Germany, a fost deblo
cată (Foto: EPA)seară în Germania, iar stratul de zăpadă a ajuns la cinci-zece centimetri grosime. Traficul aerian a fost perturbat pe aeroporturile de la
Film controversat la Sundance

Park City (MF) - Filmul „Hounddog”, o producție foarte așteptată de toată lumea, cu tânăra actriță Dakota Fanning în rolul unei fetițe devenită victimă a unui viol, a avut premiera la Festivalul de film de la Sundance.Regizoarea și scenarista filmului Deborah Kampmeier a fost ținta unei furtuni de critici înainte de începerea festivalului din partea unor
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Stuttgart și Munchen. La Stuttgart, pistele au fost închise, marți, blocând circa o mie de pasageri, care au fost cazați la hotel. Au fost 
grupuri pentru protecția copilului. Totuși, aceste grupuri nu au avut acces la film înainte de festival. Liga catolică, cu sediul la New York, a cerut deschiderea unei anchete federale care să stabilească dacă acest film încalcă legile pentru prevenirea pornografiei implicând minori, pentru că Fanning are 12 ani. Scena violului este realizată în întuneric. 

semnalate întârzieri și la aeroportul din Munchen. Ninsoarea urmează să ajungă în nordul Germaniei, astăzi, și va dura până sâmbătă, potrivit meteorologilor.Circa 100.000 de locuințe din Franța au rămas, ieri, fără alimentare cu energie electrică din cauza ninsorii abundente, în special la Auvergne și Lim- ousin. Pe de altă parte, aeroportul din Praga a fost închis în cursul nopții de marți spre miercuri, din cauza căderilor de zăpadă.Serviciile meteorologice din Spania au anunțat că valul de frig care a cuprins Peninsula iberică se va menține în următoarele zile, fiind prog- nozate căderi masive de zăpadă și temperaturi foarte scăzute.
/\

Protejați Ministerul I mediului din Coreea de I Sud a anunțat că va: elabora un plan de pro- I tecție specială pentrui pinguinii din Antarcti-i ca. (Foto: EPA)


