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Vremea va fi frumoasă.

dimineața la prânz wara
® •

Bani negri la Finanțe!
■ Ciilmpa finantplnr* Bau pentru orice patron care angajații cu acte în regulă, anchetă în desfi■ Culmea finanțelor: 
instituția care luptă îm
potrivă muncii la negru 
angajează la negru!

Deva (T.S.) - Direcția Gene
rală a Finanțelor Publice Hu
nedoara (DGFP) este (sau ar 
trebui să fie) un fel de Bau- 

Bau pentru orice patron —* _ 
încearcă să păcălească statul. 
O instituție care luptă, zi de 
zi, cu munca la negru și ne
plata impozitelor la bugetul 
statului. Și totuși, la Adminis
trația Finanțelor Publice Pe
troșani există cel puțin o per
soană care a lucrat la negru! 
Plătită din banii „cotizați” de 

angajații cu acte în regulă, 
persoana respectivă, se ocupa 
cu recoltarea de taxe sau de 
amenzi emise de DGFP Hune
doara! Fără a avea nici o 
autoritate în acest sens!

Contactat de CUVÂNTUL 
LIBER Lucian Heiuș, direc
torul DGFP Hunedoara a con
firmat acest fapt. „Este o

_______în desfășurare. Știu 
că există o persoană care a* 
lucrat fără a avea autoritatea 
necesară. A încasat amenzi șl 
taxe ca și cum ar fi fost un 
angajat al instituției. Am 
înțeles că era plătită de către 
toți celilalți angajați”, a mai 
spus directorul DGFP Hune-, 
doara.

I

tort, Crișan Mihaela-Paula din Hia, și-a ridi
cat premiul ieri, de la sediul Cuvântul 
Liber. îi urăm „poftă bună” și succes și la 
concursurile viitoare! (Foto: ioana vesa)
 ——--------------------------------- ----------------- • -------------------- ------------ -

"Sărbătoarea
Națională Țebea”, închi
nată an de an Craiului 
Munților, Avram lancu, și 
așteptată mai ales de 
moți, se va derula pe Pla
toul de la Țebea la sfâr
șitul acestei săptămâni.

(Fotț>: Sanda Bocaniciu)

Petrom scade prețurile
Hunedoara (A.S.) - Petrom ieftinește în

cepând de astăzi, 10 septembrie, ora 00,00, 
preturile benzinei în stațiile proprii. Sorti
mentele Eco Premium, Premium fără plumb 
și Euro Diesel se vor ieftini cu 900 de lei 
vechi/litru /0,09 lei noi/, urmând să coste 
36.000 Rol /3,60 Ron/. Cea mai mare scădere 
a prețului s-a produs pentru Top Premium 
99, care va costa cu 1.000 lei vechi mai puțin 
/39.300 Rol/. Super Euro Diesel va costa 
33.300 lei vechi, în scădere cu 700 de lei 
vechi, în timp ce autogasul își păstrează 
prețul de 17.300 Rol /1,73 Ron.
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la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să He 
aduse la cunoștința autorităților locale pen

tru a fi rezolvate cât mai re- 
CUVW pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Daniel I. Iancu
a»»W.I»«CMl<rt«n»«naUj»

■ Doi consilieri din 
Orăștie conduc sucur
sala Apa Prod fără a ști 
cine i-a numit în post.

Orăștie - în urma imple
mentării. Programului SAM- 
TID, în Orăștie s-a constituit 

o sucursală a SC APA PROD 
SA Deva, director fiind numit 
loan Abrudan, consiler local. 
Un alt consilier local a fost 
investit cu funcția de maistru 
coordonator de activitate. loan 
Abrudan declara recent că nu
mirile s-au făcut prin votul 
Consiliului Local Orăștie. Ne
am interesat dacă nu cumva, 
pentru respectivele posturi, 
trebuia organizat un concurs.

II IVUI ■

Victor Arion, directorul APA 
PROD Deva ne-a spus că „în 
conformitate cu Legea 31, cei 
doi au fost numiți de către 
conducerea societății, pentru 
că aveam acest drept”. Deci 
Consiliul Local nu are nici o 
legătură. în aceste condiții ră
mâne întrebarea dacă nu cum
va consilierii au o memorie 
mult prea scurtă pentru o ase
menea funcție?

Derby-ul 
suferinței

Petroșani (C.M.) - FC 
Vaslui și Jiul se întâl
nesc, azi, pe terenul pri- 
meia, visând la prima 
victorie, după ce în pri
mele patru etape Divizia 
A s-a dovedit o pălărie 
prea mare pentru cele do
uă nou-promovate. /p.7

Fuga din partidul-stat
Est-europenii și lui urile bancare
După numărul conturilor bancare ale est-europenilor, 
românii se clasează pe unul din locurile din 
coada clasamentului.

*

■ Aproximativ 3000 de 
membri PSD au părăsit 
formațiunea după ale
gerile de anul trecut.

Deva (D.I.) - Președintele 
organizației județene a PSD, 
Victor Vaida, a recunoscut 
ieri că numărul membrilor de 
partid a scăzut drastic după ce 
partidul a pierdut alegerile în 
2004. Astfel, dacă în iunie anul 
trecut PSD Hunedoara numă
ra 9725 de membri, acum fili
ala județeană nu mai încasea- •>X J_~A4 J— 1-

„Aproximativ 30 la sută dintre 
membru de partid au plecat la 
alte partide ori s-au retras du
pă alegerile locale din 2004”, 
a spus Vaida. „în schimb au 
venit la partid 322 de persoane 
noi. Nu contează atât numă
rul, pentru că pe noi ne intere
sează să primim oameni de ca
litate. PSD este și la ora actu
ală principala forță politică 
din județ, chiar dacă s-a vehi
culat ideea părăsirii în masă 
a acestei formațiuni, inclusiv 
de către fostul președinte al 
PSD Hunedoara”, a mai decla-

duri pentru compania germană Garda Door Docking 
Production, binecunoscută sub brandul de „hafa”. /p.5

(Foto: Sorin Florii

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Jumătate dintre irlandezi nu și-au for
mat nici un punct de vedere în legătură cu 
Constituția europeană, potrivit unui sondaj. 
Referendumul irlandez privind Constituția a 
fost amânat sine die, după ce textul a fost 
respins în Franța și Olanda.

• Un german din doi este-îngrijorat de vii
tor, iar două treimi din populație nu are în
credere în politică. Numărul celor îngrijorați 
de ceea ce le rezervă viitorul este de două 
ori mai mare în 2005 decât în urmă cu 15 
ani, în momentul reunificării Germaniei.

Atentate 
in Bagdad

Funeraliile fostului șef ai securității, 
Moussa Arafat, văr al lui Yasser Arafat, 
au avut loc ieri, la Gaza. Acesta a fost ucis 
de către un trăgător palestinian miercuri, 
în timpul unor violente de stradă. (Foto: epa)

■ Moscheea Al-Rasul, 
situată în sudul Bag
dadului, a fost lovită de 
mai multe explozii.

Bagdad (MF) - O femeie a 
murit și un bărbat a fost ră
nit ieri, în urma unui aten
tat cu mașină-capcană comis 
în sudul Bagdadului, într-o 
zonă în care, în cursul nopții, 
fusese dinamitată o moschee, 
relatează AFP.

„O femeie a murit și un 
bărbat a fost rănit în explozia 
unei mașini-capcană, produsă 
în jurul orei 12:00 (11:00. ora 
României), la trecerea unui 
convoi al armatei americane”, 
au declarat surse din Ministe
rul de Interne.

în cursul nopții au avut loc 
mai multe explozii la mosche
ea Al-Rasul, situată în centrul 
cartierului Dura, cu populație

sunnită și șiită, însă deflagra
țiile au provocat numai răni
rea ușoară a paznicului clădi
rii.

Deflagrațiile au provocat 
prăbușirea fațadei moscheii și 
incendierea sălii de rugăciu
ne, unde au fost distruse mai 
multe multe exemplare ale 
Coranului.

Surse din Ministerul de In
terne au anunțat și descoperi
rea a șase cadavre ale unor 
persoane executate prin îm
pușcare, în bazinul unei statii 
de epurare situate în sud-es- 
tul capitalei. Trupurile neîn
suflețite, încă neidentificate, 
aveau ochii acoperiți, mâinile 
legate și prezentau urme de 
împușcare în cap.

în total, 17 cadavre ale u- 
nor persoane executate în a- 
cest mod au fost găsite, într- 
un interval de patru zile, în 
bazinele stației. Mai multe explozii au avut loc la moscheea Al-Rasul (Foto: epa)

Conduce detașat
Tokyo (MF) - Partidul 

Liberal-Democrat (PLD) 
al premierului nipon de 
dreapta Junichiro Koi
zumi va câștiga detașat 
alegerile legislative din 
Japonia, care vor avea 
loc duminică, conform 
sondajelor. Astfel, 42% 
dintre japonezi intențio
nează să voteze pentru 
PLD, procentul fiind cu 
5% mai mare decât săp
tămâna trecută. Numai 
20% dintre japonezi de
clară că intenționează 
să voteze cu .Partidul 
Democrat al Japoniei 
(PDJ), principala forță 
de opoziție. Acesta este 
cel mai bun rezultat în-
regisrat în sondaje de 
PLD după decizia lui 
Koizumi de a dizolva
Camera inferioară a 
Parlamentului, la 8 au
gust, în urma eșecului 
proiectului de privatiza
re a serviciilor poștale, 
una dintre 
priorități
le
nului său.

Colin Powell
(Foto: EPA)

Și-a pătat 
reputația 
Washington (MF) - 
Fostul secretar de 
Stat american Colin 
Powell a recunoscut, 
joi, că prezentarea 
susținută în 2003 îh 
fața ONU cu privire 
la armele de distru
gere în masă irakiene 
a constituit o pată 
pentru reputația sa.
El susținuse în 2003, 
în fața Consiliului de 
Securitate al ONU, o 
lungă prezentarea 
dosarului Statelor U- 
nite privind arsenalul 
de distrugere în ma
să al regimului con
dus de Saddam Hus
sein. Aceste argu
mente au servit la 
justificarea invadării 
Irakului după câteva 
săptămâni, dar, până 
în prezent, în Irak nu 
au fost descoperite, 
arme de distrugere în 
masă.

La al cincilea mandat
Cairo.(MF) - Președintele egiptean, Hos

ni Mubarak, a obținut al cincilea mandat, 
fiind votat de mai mult de 80 la sută din
tre alegători, a anunțat, ieri, presa guver
namentală de la Cairo, citând rezultatele 
parțiale ale alegerilor, relatează AFP.

Titrând „Mubarak, președintele ales” sau 
„Mubarak a obținut încrederea și susține
rea populației”, cele trei principale publica
ții guvernamentale au anunțat victoria cla.- 
ră a liderului egiptean.

„Potrivit estimărilor neoficiale, candida
tul Partidului National-Democrat (PND, a- 
flat la putere), a obținut între 82 și 84 la 
sută din voturi”, a precizat ziarul Al- 
Goumhuriya.

Liderul partidului Al-Ghad, Ayman Nur, 
s-a clasat pe al doilea loc, fiind urmat de 
Numane Gumaâ, au precizat ziarele de la 
Cairo.

CUVÂ0. M3
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al .Tirajelor.
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O moțiune pe săptamana
■ Deputatul Valeriu 
Zgonea a anunțat că 
PSD a început „războ
iul cu actuala putere".

Craiova (MF) - Deputatul 
PSD Valeriu Zgonea a de
clarat ieri, într-o conferință 
de presă, că partidul pe ca
re îl reprezintă a început 
„războiul cu actuala pute
re”, împotriva căreia va de
pune câte o moțiune sim
plă în fiecare săptămână.

„Credem că PSD, în ur
mătoarea perioadă, va des
chide noi și noi războaie cu 
actuala guvernare. Nu pu
tem accepta ceea ce se în
tâmplă în tară. Vom depu
ne moțiuni simple în fieca
re săptămână”, a afirmat 
deputatul de Dolj, Valeriu 
Zgonea.
Preambul

El a apreciat că moțiunea 
simplă depusă joi de PSD nu

reprezintă decât un pream
bul în lupta pe care partidul 
condus de Mircea Geoană 
l-a început cu coaliția.

în privința următoarei 
moțiuni simple a PSD, care 
ar putea fi depusă săptămâ
na viitoare, Zgonea a lăsat 
să se înțeleagă că tema a- 
cesteia ar putea fi legată fie 
de domeniul sănătății sau 
de învățământ.

„Noi ne-am luat un anga
jament de a lupta contra 
acestei puteri. Există două 
modalități de a face acest 
lucru. Fie îi atacăm în pre
să, subliniind abuzurile pe 
care le fac, fie în Parla
ment, prin depunerea aces
tor moțiuni. Viitoarea mo
țiune va fi stabilită în ca
drul Biroului Permanent 
National al partidului, pe 
care îl avem în fiecare zi 
de luni. Nu știu să spun pe 
ce domeniu, însă vor fi cele 
cu reale probleme”, a mai 
spus Zgonea.

Altă extindere NATO, după 2008
■ SUA consideră că nici 
una dintre țările candi
date nu este pregătită 
să se alăture Alianței.

Bruxelles (MF) - Statele U- 
nite nu au în vedere o nouă 
extindere NATO înainte de 
2008, considerând că nici una 
dintre cele trei țări candidate 
- Croatia, Albania și Macedo
nia - nu este încă pregătită, 
a declarat sub-secretârul ad
junct pentru probleme euro
pene și asiatice din Departa
mentul de Stat, citat de AFP.

„Nu credem că situația este 
favorabilă pentru o extindere 
a Alianței anul acesta sau a- 
nul viitor”, a declarat Kurt 
Volker. „Nu credem că țările 
candidate sunt pregătite în
că”, a adăugat el, subliniind 
că aderarea la NATO trebuie 
să țină cont de fapte.
Fără referiri explicite

Volker nu a făcut referiri 
explicite la nici o țară, dar Al
bania, Macedoia și Croatia

și-au anunțat oficial candida
tura pentru aderarea la Alian-^ 
ta Nord-Atlantică și au anun
țat public că speră să i se ală
ture până la sfârșitul anului 
2006. în același timp, el a de
clarat că Statele Unite nu do
resc să descurajeze țările 
candidate și propun ca sum- 
mit-ul NATO din 2008 să ia în 
discuție candidaturile.

„Lucrul cel mai rău care se 
poate întâmpla este să fim de 
acord acum să extindem 
NATO și apoi să ratăm obți
nerea unui consens al celor 26 
de membri”, a apreciat Vol
ker.

Autoritățile de la Tirana, 
Skopje și Zagreb au semnat, 
în mai 2003, o „cartă adriati- 
că” destinată să faciliteze ade
rarea lor la NATO.

SUA au propus, miercuri/ 
aliafilor lor organizarea a 
două summit-uri NATO până 
în 2008, dintre care unul anul 
viitor, consacrat modernizării 
Alianței, iar al doilea în 2008, 
dedicat examinării candida
turilor mai multor țări.

Semn bun
Washington (MF) - Statele 

Unite au apreciat că actuala 
criză politică de la Kiev, unde 
președintele Viktor Iușcenko 
a demis joi Guvernul condus 
de Iulia Timoșenko, reprezin
tă un semn că Ucraina „își 
consolidează democrația”, 
relatează AFP.

„Urmărim îndeaproape eve
nimentele din Ucraina”, a de
clarat purtătorul de cuvânt al 
Departamentului de Stat, 
Sean McCormack. j

Iușcenko a anunțat joi de
miterea Guvernului condus 
de premierul Iulia Timoșen
ko, unul dintre liderii mar- 
canti ai „revoluției portoca
lii”, numindu-1 în locul ei pe 
unul dintre aliații săi apropi- 
ati, guvernatorul regiunii 
Dnepropetrovsk, Iuri Eha- 
nurov.

„Democrațiile tinere schim
bă uneori guvernele. Dar atât 
timp cât aceste schimbă!, 
sunt constitutionale și pașni
ce, este vorba despre un pro
ces democratic”, a adăugat 
McCormack.
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• Grafică. Ovidiu Croitoru, artist plastic 
cunoscut mai ales în București, este un 
hunedorean care nu uită de unde a plecat. 
El se întoarce, la Hunedoara unde, va 
expune grafică pe simezele Galeriei de Arte. 
Vernisajul expoziției va avea loc luni, 12 sep
tembrie 2005, la ora 18.00. (S.B.)

• Alegeri. Organizația locală Deva a PNL 
are programată astăzi conferința de alegeri, 
în cadrul căreia vor fi desemnați, prin vot, 
președintele și cei 14 membri ai Biroului Per
manent. Actualul pre-ședinte al PNL Deva, 
Florin Oancea, și-a anunțat candidatura pen
tru un nou mandat. (M.S.)

Abureli de 
prim-ministru
Tiberiu Strqia_________
liberi u.s troiaffifrfonnniedla.ro

Nu știu cu ce deget s-o fi scobit în creier 
primul ministru Tăriceanu dar, cu sigu
ranță că ideea născută în urma acestei acti

vități, este hilară de-a binelea. Sau, mai bine- 
zis, normală pentru România. Zice premierul 
că șmecheria asta cu scumpirea zilnică a car
buranților e de fapt o lovitură dată 
capitaliștilor ăstora din Europa în care vrem și 
noi să intrăm da' nu nimerim ușa. Adică, cum 
ar veni treaba, am făcut benzina mai scumpă 
decât în Franța, Spania sau Germania ca să 
nu vină occidentalu' să alimenteze de la noi! 
Ei bine, asta da strategie monșer!

Dar am și eu o întrebare: Cât de proști 
ne credeți domnule prim-ministru? Păi 
am avut benzina și motorina mai ieftină decât 

la nemți sau francezi ani de zile. Și ce, am 
văzut noi neamțu' sau franțuzu' făcând cozi 
în România ca să cumpere benzină? Prin 
urmare, lăsați-o mai moale dom' premier! 
Explicați-ne mai bine câte miliarde ați câștigat 
în urma tranzacțiilor cu acțiunile pe care le- 
ați avut la petrol! Apoi vom înțelege și noi de 
ce sărăcia noastră aplaudați scumpirea carbu
ranții în halul ăsta!

Testele
■ Ministerul Educației 
pregătește o nouă 
schimbare a admiterii 
în clasa a IX-a.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciuffln1ormmedla.ro

Deva - în prezent absol
venții clasei a VIII-a susțin 
teste naționale în vederea 
accesului în prima clasă de 
liceu, însă pentru anul școlar 
2005 - 2006 se anunța posibi
litatea excluderii testelor și 
introducerea altor criterii de 
admitere. Toate aceste pro
puneri, cum ar fi cea în care 
se arată că începând din clasa 
a Vl-a să se susțină teste 
unice, repetate în fiecare an 
al gimnaziului, și pe baza 
mediilor obținute plus o 
medie generală pe clasele V 
- VIII să se facă repartiția în 
licee, au bulversat tot sis
temul de învățământ.

Majoritatea profesorilor 
sunt de părere că susținerea 
testelor naționale este, în 
prezent, bine plasată și că ast-

naționale, o nebuloasă

Unii preferă revenirea la examenul de treapta I (Foto: Traian Mânu)

fel se face o triere bună a 
elevilor pentru repartiția în 
licee.
Ce rost are?

Liderul hunedorean al 
dascălilor sindicaliști, Paul 
Rusu, e de părere că: „pro
blema în cauză e o nebuloasă 
pentru că în primul rând 
există o lege a învățământu
lui obligatoriu care spune că

aeesta este de 10 an. Atunci 
se pune întrebarea: de ce mai 
este nevoie de teste naționale? 
Intrarea în liceirse poate face 
și pe baza mediilor din gim
naziu și atunci examenele 
acestea să se dea în clasa a X- 
a când se termină învățămân
tul obligatoriu! Așteptăm 
decizia MEC. După părerea 
mea singur ministrul Marga 
a avut un program foarte

clar. Acum dl. Miclea este 
atât de filozof încât noi abia 
îl mai înțelegem...” Afirmația 
aceasta a fost dată pe fondul 
unei crize a sistemului de 
învățământ și de așteptare a 
deciziilor MEC. în prezent se 
știe că elevii din noile clase 
a VIII-a vor susține teste 
naționale. Ce va fi cu urmă
toarele generații? Sigur la fel 
ca până acum o nebuloasă.

Scade dobânda în lei
București (A.S.) - Dobânzile creditelor în 

lei vor cunoaște „o scădere puternică până 
la finele acestui an”, a declarat ieri, guver
natorul Băncii Naționale a României, Mu
gur Isărescu. Acest lucru vine ca o urmare 
a normelor prudențiale pentru împrumu
turile în valută și a intrării într-un nou 
palier de inflație de 5 la sută. în prezent 
dobânda medie se plasează în palierul 17- 
19 la sută.

In județ

DN 7 Vețel - Ilia

DN 68A Illa - Dobra

IKftB trotuarele din 
■^Hunedoara au
T; apărut inscripțiile 

JS.O.S. Castelul”. 
Ele au menirea de 

HolpBR a trezi interesul
11 tuturor asupra 

promov&di
■ Castelului

Corvineștilor pen- 
T tru transformarea 
E și îmbunătățteea 

viitorului urbei 
Prin lansarea tu- 

■ > bT risn^1^ pe scară " -t europeană.
' t . (Foto: S. Bocaniciu)

Educație pentru cetățenie
Deva (R.I.) - Un seminar cu 

adresabilitate europeană a 
fost ținut, în premieră, ieri, 
la Deva. Titularul seminaru
lui, Radu Szekely, este lector 
doctor și predă la un colegiu 
din Finlanda. „Este un curs 
de pregătire profesională, 
care constă în 40 de ore, pe 
care le facem în toate țările 
UE. Ceea ce am făcut noi azi 
la Deva este o prefață la acest 
curs care va debuta la sfâr
șitul lunii septembrie în An
glia”. Activitatea s-a desfășu
rat în cadrul proiectului 
„TEACh - Teaching European

Active Citizenship” finanțat 
de Comisia Europeană. 
„Proiectul a început acum 5 
ani cu un studiu al concep
tului de cetățenie în diferite 
părți ale Europei”, spune 
Radu Szekely. „Au fost iden
tificate aptitudini pe care 
cetățenii trebuie să le aibă 
pentru a se implica în viața 
publică. Vrem să introducem 
aceste concluzii în programa 
școlilor pentru a-i putea 
pregăti pe viitorii cetățeni ai 
Europei. Noi facem o pre
zentare a unor metodologii de 
predare a acestor concepte”.

Un mort și doi răniți grav 
la Petroșani

A

Petroșani (M.T.) - Un mort 
și doi grav răniți, acesta este 
bilanțul unui tragic accident 
petrecut joi, in Petroșani. 
Conducătorul autoturismului 
VW Passat Break, Mihai B., 
de 18 ani, din Alba-Iulia, a 
surprins și accidentat mortal, 
joi, în jurul orei 20:20, pe B- 
dul 1 Decembrie 1918; din' 
Petroșani, pe Cristinel B., de 
36 ani, din Petroșani. Acesta 
era în stare de ebrietate, când 
a traversat strada prin loc

nemarcat și fără să se asi
gure. în urma impactului, 
conducătorul auto, Mihai B., 
a pierdut controlul volanului 
și a intrat pe contrasens, 
unde s-a tamponat frontal cu 
un autoturism Mercedes, con
dus regulamentar de Nicolae 
P„ de 45 ani, din Deva. Șofe
rul Mercedes-ului și 
pasagerul Vasile B., de 47 ani, 
din Deva, au fost grav răniți. 
Ambii au fost internați la Spi
talul de Urgență Petroșani.

Radu Szekely, unul dintre coordonatorii proiectului

Noua metodologie își dorește 
să „scoată” elevul din bancă 
și să-l determine să-și caute 
singur informația și să o pre
zinte, să se implice în pro
blemele comunității. Cursul 
este cu atât mai bine venit

acum având în vedere că 2005 
a fost declarat Anul European 
al Cetățeniei prin Educație. 
Coordonatori ai acestui pro
iect au fost Radu Szekely, și 
Prof. Dr. Ioana Jurca de la 
IȘJ Hunedoara.

LUNI
Pentru că ploile se- 

ncăpățânează să cadă 
peste județ ăștia de la 
Apele Naționale Române 
au pus-o de-o strategie. 
Mergând pe principiul 
că, fuga e rușinoasă dar 
e sănătoasă, mai marii 
peste apele țării au ho
tărât să retragă satele 
din calea apelor. Vrând 
să aflăm care e situația 
retragerii strategice la 
nivelul județului, n-am 
reușit să găsim pe ni
meni. Le-o fi șoptit 
Mureșul celor de la Ape 
că vine năvală peste noi? 
Sau pur și simplu județul 
intrat în concediu cu ofi
cialități cu tot?

MARȚI
Miorița hunedoreană 

a încurcat-o. Țața UE, 
vrea ca fiecare stână să 
fie dotată cu fax și Inter
net. în felul acesta, crede 
ea, informațiile despre 
calitatea laptelui și a 
brânzei vor da buzna 
peste bătrâna Europă cu 
viteza luminii. Parcă-1 și 
văd pe baciul hunedore
an trimițându-i un 
„imail” baciului sibian 
arzând pe deal patru 
computere de ultimă 
generație. Sau suflând 
din buciume marca 
google sau yahoo. De-o 
să miroasă toată Valea 
Jiului numai a integrate 
și microprocesoare!

MIERCURI
Dacă, mai nou, ploaia 

vine de peste tot, rușii s- 
au gândit ca numai de la 
ei să vină măcar gripa 
aviară. Cică românașu' 
s-a pregătit temenic și a 
dat sforă-n țară ca tot 
țăranu să-și închidă găi
nile. Astfel, ofensiva 
rusească ar fi evitată. 
Așa cum ne-am obișnuit, 
degeaba se dă ordin de 
la centru, că în teritorii 
nimănui nu-i pasă. Hu- 
nedorenii habar n-aveau 
de o astfel de avertizare, 
prin urmare găinile lor 
umblau libere prin 
curte. Poate sărbătoreau 
in-trarea neamului gali- 
na-ceelor în UE!

JOI
Ultima fază îil materie 

de răzbunare a avut loc 
în județul Hunedoara. 
Un gagiu nemulțumit de 
prestația iubitei i-a tri
mis un colet prin poștă. 
Apoi a anunțat Poliția 
că tipa e o traficantă de 
droguri și că va primi 
un pachet cu droguri. 
Spre norocul tipei, deși 
poliția a găsit coletul n- 
a pus „botul” la faza cu 
traficanta. Acum „inven
tatorul”: stă la răcoare 
unde se gândește la altă 
metodă de răzbunare. 
Oare nu era mai bună 
aia cu sunatul la ușă, și- 
ap. să fugi?

VINERI
Atât de mult ne-am 

obișnuit ca statului să 
nu-i pese de noi încât 
ideea că mama unei fete 
bolnave de SIDA nu 
primește sprijinul garan
tat de stat nu mai miră 
pe nimeni. Cât despre 
motivele pentru care se 
cramponează Primăria 
din Rapolt, ele sunt de-o 
naivitate absurdă. Cică 
nu sunt bani! Bine în 
schimb că se găsesc bani 
pentru ca aleșii locali să 
facă deplasări ' în 
Ungaria și-n China! Iar 
ceea ce este și mai rău 
e că le cumpătăm și 
bilete de întors!

troiaffifrfonnniedla.ro
sanda.bocaniciuffln1ormmedla.ro
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730 Ceasul 
deșteptător Emisiune 
interactivă de 
divertisment și informații

820 Teleshopping
830 Desene animate: Cliixil 
(□ Disney

920 Mic, da1 voinic
950 Ora poveștilor

1045 Primele zile
11:15 Desene

H animate
1145 Agenda 

Festivalului și 
Concursului Internațional 
Geoige Enescu

1230 Marcă înregistrată (r) 
12:50 Orizont 2007
1345 Jurnalul TVR. Meteo. 

5port
1430 formula 1: Calificări: 

Marele premiu al 
Belgiei

1530 Asasinii printre noi 
1555 Buriadi (r) 
1655 Expedție în necunoscut

(reluare)
1730 Spectacolul luni (r)
1830 Telenddopedia
1930 Jurnalul TVR Meteo 

Sport

2030 Surprize; surprize... 7 ani 
de SURPRIZE de neuitat 
- întinerește odată cu 
noi! Prezintă Andreea 
Marin

2330 Jurnalul TVR Meteo 
Sport

23:15 Agenda 
Festivalului și 
Concursului Internațional 
George Enescu

2330 Profesioniștii
030 în adâncul
13 pădurii (acțiune, Statele 

Unite ale Americii, 1987) 
Cu: Christina Noonan, 
Jack O'Hara, Brad 
Armacost Regia Dean 
Crow

235 Jurnalul TVR. Meteo. 
Sport (r)

330 Războinicul (acțiune, 
B Statete Unite ale 

Americii, 1996). Cu: 
Jorge Ognenowski, Jorje

' 'Rivero. Regia: Mike 
Tristano

435 Expediție în
: * inoscut

PROGRAME TV DUM1KF

730 Univp; • credinței
830 De* animate Clubul 
EJ Di:

920 C ud antastică 
9:50 Pro’ sioniștii (r)

10:45 Agi nri Festivalului și 
Cbft.. .sului 
Internațional .George 
Enescu'

iț 3 Stele... de dna stele (r) 
Prezintă: Laura Mihăluș 
... Cosmin Cemat

12? Viața satului 
13*00 Agenda politică 
13:45 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Uniți de 11 septembrie 

La patra ani de la 
atentatele teroriste de 
la New York, acet 
document adună 
mărturiile unora dintre 
supraviețuitori.

14:55 Formula 1: Marele 
Premiu al Belgiei (live) 

1730 Tezaur folcloric 
Concertul extraordinar 
.Tezaur folcloric* 
susținut la Arad

18:50 Tragerile loto 6-49 și 
Noroc; Omologarea 

1930 Jurnalul TVR

2030 Minutul 91 Cu Vlad 
enăchescu

20:15 fotbal: 
Dinamo - FCM Bacău, 
•n Divizia A

2330 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

23:15 Agenda 
Fstivalulu și 
ConO
In** .național .George 
Enescu"

2330 Garantat 100% 
030 Agnes

■ 13 Browne (dramă, 
coprod., 1999)

230 Jurnalul TVR 
(reluare)

335 în adâncul 

q pădwii (thriller. 
Statele Unite ale 
Americii, 1987, 

luare) 
es >rofesioraștil 

(reluare)
52D Universul

i

1

630 Mihai Viteazul prima 
H parte (r)

830 Tazmania Episodul 14 
9:00 Baby Looney Tunes 
930 Toonsylvania (d.a.) 

10:00 Jack, agent 
0 secret Cu; Bruce

Campbell, Angela Marie 
Dotchin, Stuart Devenie, 
Stephen Papps 

1030 Cleopatra 2525 
1130 Icstrim tivi (r) 
12:00 Promotor 
12:30 Magazin UCU prima

ediție
12:50 Știrile ProTv 
13:00 Iubire In lumina

El reflectoarelor Cu: Teri
Polo, David Sutcliffe, 
Rhea Seehom, Danny 
Comden 

1330 Născut DJ. Cu: Dan 
0 Cortese, Bianca Kajlich 

14:00 Lângă tine mereu
H (dramă, SUA, 1989). Cu:

Richard Dreyfuss 
17:00 La bine și la rău 

B (comedie, SUA, 1996) 
18:55 Știrile Sportive 
19:00 Știrile PRO TV Sport

Vremea

$
$
8

fi

20*30 Marea lovitură
13 (acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 
1998) Cu: Mark 
Wahlberg, Lou Diamond 
Phillips, Christina 
Applegate, Avery Brooks, 
Bokeem Woodbine, 
China Chow 

2230 Copacul lui
I i Joshua (acțiune, Statele 

Unite ale Ameridi, 1992). 
Cu: Dolph Lungren, 
George 
Segal, Ken Forre, Bert 
Remsen

130 Marea
Hloitaiă 

(reluare) 
3:00 Copacul lui
I . Joshua (acțiune, Statele 

Unite ale Ameridi, 1992) 
(reluare) 

5:00 Chestiunea
0 Zilei (reluare) 

530 Jack, agent
S secret (reluare) 

630deopatra 
2525 (reluare)

iT*5® ■
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8
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7:00 La bine și la rău 
M (comedie, SUA 

1996, r)
830 Desene animate: 
0 Tazmania

9:00 Baby Looney Tunes 
țg (desene

animate)
930 Toonsylvania (desene 
0 animate)

10:00 Unchiul meu
0 extraterestro (fantastic, 

SUA 1996) 
12:00 Parte de carte

Realizator Cristian 
Tabără

12:50 Știrile PRO TV 
1330 Iubire în

0 lumina 
reflectoareloi 

133(5 Născut DJ 

1430 Xena, prințesa
0 războinică 

1530 0 ciudățenie
[ja științei (comedie, 

SI A, 1985)
1730 Cartea junglei 2 

ra (aventuri, SUA
1997)

18:55 Știrile sportive 
19:0C Știrile PRO TV Vremea

20:1' Crimă de înaftă 
^trădare (thriller, sua 

2002)
2:45 Bune, dar 

nebune
23:45 Război cu lumea 

Ijti nagă (acțiune, 
coprod., 1994)

145 Crimă de înaltă 
gtrădare (thriller, SUA 

2002, r)
330 Război 
U cu lumea întreagă 

acțiuni :oprod., 
1994) Cu: Gary Busey, 
Michael Pare, Wendii 
Fulford. Impresionant și 
înspăimântător, filmul 
aduce în prim plan 
aventurile unui sociopat 
tare evadează dintr-un 
azil. Planurile lui sunt 
numeroase, bine puse la 
punct și din cale-afară 
de primejdioase, 
(reluare)

530 Născut DJ (r)<

730 Gillette 

wona 
Sport

830 Jim Button
930 Prințesa Sissi
GJ(d.a.)

1030 Casa 
de piatră 

1030 Roata 
de rezervă 

1130 Nava spațiali
0 Odyssey Cu: Peter 

Weller, Sebastian 
Roche, Christopher 
Gorham, Leslie Silva, 
Tamara Craig Thomas.

12:00 îngerul
0 păzitor (SUA) 

1330 Știri 
13:15 Dispariții 
1430 Vivere - A trăi ai

0 pasiune 
16:30 The Last Cowboy

O (dramă, SUA, 2003). Cu: 
Jennie Garth, Lance 
Henriksen 

18:20 Săptămâna 
financiară 

18:50 Sport 
1930 Observator

Sport Meteo

î

2030 JOC în doi (acțiune, 
HSUA, 1997). Cu: Jean 

Claude van Damme, 
Dennis Rodman, Mickey 
Rourke.

2230 Străzi în flăcări
‘id(acțiune. Statele Unite 

ale Americii, 1984). Cu: 
, Michael Pare, Diane 

Lane, Rick Moranis, 
Amy Madigan, Willem 
Dafoe. Ellen Aim, un 
star rock, este luata 
ostatic de o banda de 
motociclisti si dusa intr- 
o lume desprinsa parca 
din anii 1950 

030 Observator
130 Cocurs 

interactiv 
230 Roata de 

rezervă
330 Nava spațială Odyssey

0(0
345 The Last Cowboy 
Q (dramă, Statele Unite 

ale Americii, 2003) (r) 
530 Vivere - A trăi cu
0 pasiune (r)

730 Concurs interactiv 
830 Desene animate 

10:15 Cowboy din tată-n fiu 
13 (dramă, SUA, 2003, r) 

1230 i 
1330 
13:15 Misiunea casa 
1430 Rudy (biografic, SUA, 

H 2003)
16:00 Jurat de profesie

Q (comedie, SUA, 1995) 
Cu: Stanley Tucci, Tia 
Cartere. Tommy Collins 
(Pauly Shore) a fost dat 
afară din casă de mama 
lui și brusc se trezește în 
stradă, fără nici o sursă 
de venit și 
fără un loc unde să 
stea. Din fericire, el 
aude de posibilitatea de 
a se angaja ca jurat, 
ocupație care i-ar aduce 
o serie de avantaje 
demne de luat în 
seamă: o cameră la un 
hotel de lux, mese pe 
gratis.

1830 7 zile 
18:50 Sport 
1930 Observator

I

î

J
I

2ft15 Mimică
13 (comedie, România, 

2005)
21:15 Air force One
0 (acțiune, SUA 1997) 

Harrison ford joacă rolul 
kii James Marshall, 
un veteran al războiului 
din Vietnam care a 
ajuns președintele 
Statelor Unite ale 
Ameridi. în timpul unei 
vizite în fosta Uniune 

ovietică, Marshall 11 
înfierează, într-un 
discurs fără precedent, 
pe teroriștii din fostul 
bloc comunist, referindu- 
se, în spedal, la 
criminalul de lăzboi din 
Kazakhstan.

«01 ieanul etapei Cu 
Ovidiu loanițoaia 

230 Regina ghețl (horror, 
Gl Canada, 2004) 
330 Observator (r) 
4 ) Rudy (biografic, Statele

630 Tabăra (comedie, SUA, 
H 2003)

730 Valentin (dramă, 
0 Argentina, 2002) 

9:15 dockstnppeis (aventuri, 
H SUA, 2002). Cu: Jesse 

Bradford, Paula Garces, 
Michael Biehn

10:50 Mândrie și prejudecată
Ol (comedie, SUA, 2003). 

Cu: Oriando Seale, Kam 
Heskins, Honor Bliss, 
Lucila Solă, Kelly Stables. 
Regia: Andrew Black 

1235 Frizeria (comedie, SUA, 
2002)

140$ Camerista (comedie, 
SUA, 2002)

1© Regele Arthur (acțiune, 
SUA, 2004). Cu: loan 

H Gruffudd, Clive Owen, 
Mads Mikkelsen, Joel 
Edgerton, Hugh Nancy. 
Regia: Antoine Fuqua 

18:05 Pe platourile de filmare.
Episodul 36

1835 Pinocchio (comedie, 
Italia, 2002). Cu: Roberto 

B Benigni, Nicoletta 
Braschi, Mino Bellei

I

ș

2025 Beyonce
2130 Adk totul despre sex 
2135 Totul despre sex -

Episodul 85
22gf Totul despre sex - 

Episodul 86 - Unu
230 Toiul despre sex - 

Episodul 87
230 Totul despre sex - 

Episodul 88
C0) Totul despre sex - 

Episodul 89 - Catch-38 
£0 Totul despre sex - 

Episodul 90 - Din lac îh 

0F«ț
130 Totul despre sex-
0 Episodul 91
130 Totul despre sex -
0 Episodul 92

230 Totul despre sex -
0 Episodul 93: 0 

americancă la Paris 1 
235 Totul despre sex - 
0 Episodul 94

320 Nu mi-e fiică (dramă, 
tal Italia, 2003)

535 Hollywood 
Necenzurat

530Vedete la 
Hollywood

630 Edward MâinHfe-
U Foarfece (Comedie, SUA, 

1990)
740 Vedete la Hollywood: 

Johnny Depp
8:05 Philip Maiowe
Q (Comedie, Cehia, 2003) 

945 Looney Tines: Noi
B aventuri (Animație, SUA 

2003)
11:15 Pe platourile de fiknare
0 Episodul 36 

1140 Dnnîh zăpadă
(3 (Aventură, Canada, 2003) 

1330 DițJex (Comedie, SUA
(3 2003) Cu: Eileen Essell, 

Ben Stiller, Drew 
Barrymore, Haivey 
Fiersten 

1530 Joey Ep. 22 - Joey și
0 tentația 

1520 Joey Ep. 23-Joey și
0 despărțirea 

1540 Joey Ep. 24 - Joey și
0 mutarea

1635 Peștele cel Mare (Dramă,
0 SUA 2003)

1835 S.WAT. (Acțiune, SUA
0 2003) Cu: Samuel L 

Jackson, Colin Farrell, 
Mkhelle Rodriguez

$
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2030 Sahl (Suspans, SUA 
132004) Cu: Joaquin

Phoenix, Adrien Brody, 
Sigourney Weaver,
William Hurt, Bryce Dallas 
Howaid

2230 Deadwood Ep. 1:
El Deadwood

ZSBOPatenerineobișnuiți
IS (Acțiune, Statele Unite ale 

Ameridi, 2003) Cu: Jet Li, 
DMX, Gabrielle Union, 
Anthony Anderson, Kelly 
Hu

**10 puternică mă iubești
0 (Thriller, SUA 2002) Cu: 

Jesse Bradford, Shiri 
Appleby, Erika 
Christensen, Kate Burton, 
dayne Crawford

255 Drunul spre pierzanie
0 (Dramă, Statele Unite ale 

AmeridiA 2002) Cu: Tom 
Hanks

430Aom ori nkfodată 
O (Acțiune, SUA 2003) Cu: 

Duane Martin

$

f 
î
I 
»

I
I
1

07:00 Pescar hoinar (reluare) 
0730 Top sport. Culturism și 
Fitness 08:00 Teleshopping 
0830 Euro-Dispecer 0835 
Universul cunoașterii 0930 
Enigme în Carpați (reluare) 
0930 Arca lui Noe 1030 Natură 
și aventură 1030 Oala sub 
presiune 1230 Televiziunea, 
dragostea mea 1330 Agenția 
de plasare 1430 Aventuri 
secrete (serial) 1430 Fascinația 
modei 1530 Un indian la Paris 
(comedie. Franța, 1994) 1645 
TVR 2 - Recrează lumea tal 
1730 Fotbal: Oțelul Galați - 
Rapid București 1930 Dragul de 
Raymond (serial. Statele Unite) 
19:30 Festivalul Internațional 
George Enescu 2130 Jurnalul 
TVR 2230 Lady Randolph 
Churchill (serial, Statele Unite) 
2330 îndrăgostiți... ca la 16 ani 
(comedie romantică, SUA, 2000) 
0045 Nemuritoarea (serial) 
0135 Muzica la maxim 0230 
Un indian la Paris (film artistic, 
reluare)

06:00 Apropo TV 09:15 
Pokemon 0945 Teleshopping 
10:00 Pokemon 11:00 
Descoperă România 1130 Viața 
la Casa Albă 13:15 Surorile 
14:00 Regina din Sud 1630 
Cheers 17:00 Germenul 
Andromeda 1930 Telefonul de 
la miezul nopții 2030 Osânda 
22:30 Profiler 2330 Saturday 
Night Live 0030 Clanul Soprano 
0130 Cheers 0230 Profiler 
03:15 Saturday Night Live

06:50 Răsărit de soare 10:00 
Emisiuni pentru copii 1205 TS 
- Corner 1230 Ce, unde? 1300 
Știri 13:10 A iubi e necesar 
14:55 AutoViziune 1525 Delta 
15:55 Secolul nostru 16:30 Cel 
mai groaznic an din viața mea 
1805 Ziua animației maghiare 
1905 Cinecitta 22 2000 Luxor- 
show 20:30 Jurnal, sport, 
meteo 2105 Loto 21:15 Jack și 
Bobby 2205 Naked Gun 2330 
Știrile serii 23>40 Ziua animației 
maghiare 00:05 Bine ați venit 
Mr.! (Film artistic)

0730 Televiziunea, dragostea 
mea! (r) 0830 Teleshopping 
08:30 Euro-Dispecer 08:35 
Medalion folcloric 0930 Ferma 
10:00 Pescar hoinar 10:30 
împreună pentru natură 1130 

H... ora Prichindeilor 12:00 
Două roți 12:30 Magazin, IT 
13:00 Atenție, se cântă! 1430 
Casa mea 14:25 Poftă bună! 
(d) 15:00 Secrete regale (d) 
1530 Doctorii (s) 1630 Natură 
și aventură (dj 17:00 Amy 

(s) 1830 Farmece (s) 1930 
Atlas 19:30 9-11-2001 20:30 
COOLmea distracției 2130 
Jurnalul TVR Sport Meteo 2230 
Lege și ordine (s) 2330 Funny 
Face (muizical, SUA, 1957) Cu: 
Audrey Hepburn, Fred Astaire. 
Jo Stockton (Audrey Hepburn), 
este trimisă la Paris 00:55 
Agenția de plasare (r) 01:50 
Casa mea (r) 02:15 9-11-2001 
(r) 03:15 Aventuri secrete (s, r) 
03:45 Lady Randolph Churchill 
(serial) 04:40 Doctorii (serial, 
reluare)

10:00 Germenul Andromeda 
(I) (SF, SUA 1971, r) 11:45 
Telefonul de la miezul nopții (s, 
r) 12:45 Lumea PRO Cinema 
13:45 Osânda 16:00 Verdict: 
Crimă (s) 17:00 Germenul 
Andromeda (II) (SF, SUA, 1971) 
19:00 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 2050 Rețetă pentru 
crimă 2250 Profiler Psihologia 
crimei (s) 2350 Clanul Soprano 
(s) 00:15 Rețetă pentru crimă

a

i
I

£

06:50 Răsărit de soare 1030 
Emisiuni pentru copii 11:50 
Mesajul Bibliei 12:00 Slujbă 
religioasă greco-catolică 13:10 
Știri, meteo 13:20 Piața 
centrală 14:15 File din istoria 
franco-maghiară 1530 
Emisiune religioasă reformată 
15:45 Chuuk 1635 Memoria 
pietrelor 1725 Prințul curajos 
19:10 Cinecitta 23 2030 Știri, 
meteo, sport 2020 Ziua terorii 
20:50 Stimă pentru excepție 

Cvivianlnm Clmla

0730 Teleshopping 0730 Dese
ne animate 0830 Beam și Alice 
(s) 0930 Sheena (s) 1030 Ori
zonturi europene 1030 Puzzle 
theea 1130 Sport, dietă și o 
vedetă 1130 Tele RON 12:30 
The Temptations 1430 Dragoste 
și datorie (dramă romantică, 
SUA 2001). Cu: Kimberly 
Williams, Campbell Scott, Eric 
Close. Regia: Dick Lowry 1525 
Copilul pierdut 1730 Viață de 
vedetă (d) 1830 Focus 19:00 
Guinness - Lumea recordurilor 
2030 Salvați soldatul Ryan 
2330 Poliția în acțiune (r) 0030 
Erotic day dream 0230 Trădați 
în dragoste 0330 Focus

0430 Agenția de turism (r) 
0430 Automobile 0530 Ruth 
Rendell 0630 Detectivi în 
paradis (s) 0730 Teleshopping 
08:00 Programul de știri N24 
10:00 Insula copiilor 10:15 
Martin Mystery 1030 Insula 
copiilor 1130 Raven (s) 1230 
Peripeții de vacanță (s) 13:00 
Cupidon își face de cap 
(comedie, SUA, 2000) 1530 
Crimă sub soare 1730 Baschet 
România - Islanda 1830 24 de 
Ore Național TV 19:10 Sport 
Național TV 19:45 Țara Iu1 
Papură Vouă 20:00 Săratul 
lui luda 2230 Asasinii 0030 
Emmanuelle 0130 Săratul lui 
luda 0330 Asasinii (r)

0750 Matineu TV2 10:45 
Lumea sălbatică (d) 1125 Cursa 
aventură (reportaj de drum) 
12:15 Sfatul casei 12:45 
TotalCar (magazin) 1325 
Trăiește-ți viața încă o dată! 
(SUA) 14:20 Pacific Palisades 
(SUA) 1525 Karen Sisco (serial, 
SUA) 1625 Vrăjitoare fer
mecătoare (serial, SUA) 1725 
Stargate (serial, SUA) 1825 
Comisarul Rex (Austria) 19:30 
Știri, meteo 20:00 TV2 Ring 
00:15 Vinovatul (thriller, SUA, 
2000), Cu: Bill Pullman, Gabrielle 
Anwar, Devon Sawa, Joanne 
Whalley, Angela Featherstone 
0225 Fastlane (SUA)

07:00 Ministar 0730 Desene 
aimate 0830 Bram și Alice (s) 
0930 Sheena (s) 10:00 Casa 
noastră 10:30 Teleshopping 
11:00 Levintza prezintă 1130 
Tele RON 1230 The Flavours - 
3 bucătari 13:00 Pet Show 
13:30 Lumea văzută din 
interior 15:30 Cronica 
cârcotașilor (r) 1730 Viață de 
vedetă (d) 1830 Focus 1930 
Documentar 20:00 Aventurile 
familiei Vijelie 2130 Schimb de 
mame 2330 Nașul 2 (dramă, 
SUA 1974) Cu: Al Pacino. Fapt 
neobișnuit pentru istoria 
cinematografului 0230 Poliția 
în acțiune (r) 0330 Focus(r)

0830 Programul de știri N24 
1030 Insula copiilor 10:15 
Desene animate 1030 Insula 
copiilor 1130 Agenția de turism 
1230 Autoshow 1230 Sare și 
piper cu Stela și Arșlnel 1430 
Albumul național 16:00 Taxi 
Driver 1730 Fotbal: Pandurii Tg. 
Jiu - Steaua București 
(transmisiune directă) 1930 24 
de ore la Național TV 1945 Jara 
Iu' Papură Vouă 2030 Ultima 
călătorie (thriller, SUA, 1999) 
2230 Caruselul (dramă, Statele 
Unite ale Americii, 1993) 0030 
Ultima călătorie (thriller, SUA, 
1999, reluare) 0145 Caruselul 
(dramă, SUA, 1993, r) Cu: 
Michael Biehn

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 0745 Matineu TV2 10:55 
Pas cu pas (s) 1120 Așa s-a 
filmat... 11:55 Bucătăria lui 
Stahl 1230 Conan(s) 1325 Cei 
mai puternici oameni din lume 
1425 Sliders (s) 1525 Noile 
aventuri ale lui Flipper (s) 1625 
Vipera zburătoare (s) 1725 
Walker (SUA) 1825 J.A.G. (s) 
1930 Știri 2030 Jurnal 21:00 
Polițist în Beverly Hills 3 (SUA 
1994). Cu: Eadie Murphy, 
Judge Reinhold 23:10 
Belphegor (Franța, 2001). Cu: 
Sophie Marceau, Fr&teric 
niafanthal Mirfal Senault

0530 îndoiala (s) 05:45 Pove
știri adevărate 06:15 Micuțul 
Frijolito 08:15 Culoarea 
păcatului 09:15 Uzurpatoarea (s) 
11:15 Anita (s, r) 13:15 Valen
tina, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:15 Fetele Gilmore (s) 1530 
Sărmana Maria (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:05 
Vremea de acasă 18:10 Inocență 
furată (s) 1930 Pariul iubirii (s) 
2030 Confesiuni cu Viviana 
Gibelli 2130 Culoarea păcatului 
(s) 2230 Anita (s) 0030 Fetele 
Gilmore (s, reluare) 01:00 
Poveștiri adevărate (r) 0130 Un 
bărbat adevărat 0330 Corazon 
latino (r)

Mssnmks
07M) Bibescu, un prinț al aerului 
(d) 08:00 Calendar ecumenic 
0830 Teleshopping 0950 Marș 
forțat (r) 1050 La limită (2002) 
1030 Vis de vacanță (r) 1150 
Charlie Lawrence, un haios pe 
dos (r) 1130 Jet set - best of 
1250 Fan X 13:15 Fashion (r) 
13:45 Highlife (r) 14:30 Pasul 
Fortunei (r) 16:00 Familia 
Lowendal, portrete (d) 18:00 
Briefing. Știrile săptămânii cu 
Adriana Muraru 1900 Știri 
19:15 Vizuina leului (s) 20:00 
Visând la Beverly Hills 22:10 
Revoltă la liceu 00:10 Știri (r) 
0025 Armata chineză (r) 00:55 
Revoltă la liceu (r) 0240 Chat

04:00 Risc asumat (dramă, 
coprod., 2001) 0530 Rătăciți în 
spațiu 0730 în căutarea lânii 
de aur (fantastic, SUA, 2000). 
Prima parte 08:45 Da, dar mai 
degrabă ba (comedie, Canada, 
2004) 1030 Dragoste și război 
12:15 Domnul muzică 14:00 
Providence 1445 în căutarea 

lânii de aur 1630 Da, dar mai 
degrabă ba 18:15 Dragoste și 
răztxai 2030 Providence 21:00 
Semnul celor patru 2245 Lege 
și ordine: Intenții criminale 
23:45 Taggart: Rituri funerare 
01:45 Vulpea neagră: oameni 
buni și răi 03:15 Lege și ordine: 
Intenții criminale (r)

06:15 Lori (r) 07:10 Confesiuni 
08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Uzurpatoarea (s) 11:15 
Anita 13:15 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă 14:15 Fetele Gil
more (s) 15:15 Muzica de Aca
să 153( Sărmana Maria 1730 
Poveștin adevărate 18:05 
Vremea de Acasă 18:10 Inocență 
furată (s) 1930 Pariul iubirii (s) 
2030 Cristina Show cu Carlos 
Vives și Martha Julia 21:00 
Burlacul (comedie romantică, 
SUA, 1999) 23:10 Paulina Rubio 
la Otro Rollo 0130 Fetele 
Gilmore (s, r) 02:00 Poveștiri 
adevărate (r) 0230 Burlacul 
0430 Muzica de Acasă

0700 Bibescu, un prinț al erului 
0800 Calendar ecumenic 0830 
Martin, pantofarul 0930 La 
limită 10:00 Trenul vieții (r) 
11O0 Top Fan X. Videodipuri 
1130 Jet Set 1200 Top Fan X 
13:00 Un nou început 13:30 
Emisiune religioasă 1400 Fan 
X (r) 1500 Briefing (d, r) 1600 
Lumea în 10.000 de minute 
1700 Visând la Beverlly Hills 
19:00 Știrile Naționale 19:15 
Cascada fermecată (s) 20:00 
Ediție specială 11 septembrie 
2200 Fashion 2130 High Life 
23:15 Vizuina leului 00:15 Știri 
0030 Triumf asupra terorii 
01OO Radu Manicatide 01:45 
Chat TV. SMS-uri

HALLMARK
0730 în căutarea Lânii de Aur 

(aventuri, Statele Unite ale 
Americii, 2000) 0845 Familia 
Osmond (biografic, SUA 2001) 
10:30 Maria, mama lui lisus 
12:15 Adevărata dragoste 
(comedie romantică, SUA, 
1982) 1430 Providence (s) 
1445 în căutarea Lânii de Aur 
(aventuri, SUA 2000, r) 1630 
Familia Osmond 18:15 Maria, 
mama lui lisus 20:00 
Providence (s) 2130 McBride: 
Crimă după mlezuL nopții 
(dramă, SUA 2005) 2245 Lege 
și ordine: Intenții criminale (s) 
2345 Taggart Strangulatorul

0630 Realitatea de la 06: 
06:45 Ziarul realității 10: 
Realitatea de la 10:00 11:1 
Pet Club 12:00 Realitatea 
la 12:00 12:40 No commer 
13:15 Deschide Români 
Realizatorul acestei emisiu 
cutreieră orașele mici din ț 
pentru a vedea progresele 
aderare 22:15 Parfum de glori 
23:00 Realitatea de la 23:( 
23:15 Un m3 de cultură 
Realitatea de la 00:00 01C 
Realitatea de la 01:00 01:1 
Parfum de glorie 02:00 
Realitatea de la 02:00 02:15 Urț 
m3 de cultură 0330 Realitatea 
de la 03:00 03:15 Pet Club j 

EUROSPORT
0930 Aventura: Evadare M 
natura (r) 1030 Fotbal: Cupă 
Danone (t) 1030 Tenis: Openirf 
american 1330 Atletism: Final^ 
Circuitului Mondial, la Mont* 
Carlo Ziua întâi (r) 14:3« 
Atletism: Finala Circuitului 
Mondial, la Monte Carlo Ziuț 
a doua (live) 17:00 Ciclisrrc 
Turul Spaniei. Etapa a 
paisprezecea (live) 1830 Teniț 
Openul american, la Flushing 
Meadows, New York, SUPT 
Turneul masculin, semifinal^ 
(live) 23:00 Atletism: Fina 
Circuitului Mondial, la Monte 
Carlo Ziua a doua 00:N 
Sporturi de contact Fight Club 
K1 - Marele Premiu Mondial

TV SPOR
0745 Fotbal Chelsea Ti 
- Chelsea 10:45 Tel 
11:00 Fotbal Divizia B: 
Otopeni - FC Sibiu (live) 13 
Box profesionist Lawrence Clar
Bey vs. Derrek Bryant 1345 CH 
de Baschet Feminin. SemifinaM 
(live) 15:30 Fotbal Divizia Bf 
Universitatea Craiova * 
Juventus București 17:0® 
Handbal Masculin: Calificăț 
Champions League: Dinamd' 
București - Besiktas Istambtw 
(live) 18:30 Știrile Tv Spore 
1930 Jocuri de vacanță 213ț 
Fotbal: Super Spania (liv ' 
23:00 Fotbal: Super Spania 
(live) 01:00 Știrile Tv Sporty

■ . ..

06:00 Realitatea de la 06: 
0645 Filiere 0830 Realitatea 
la 08:00 11:15 Kilocruci 
1230 Realitatea de la 12: 
1330 Realitatea d la 13: 
13:15 Arhitectonic 1530 Jurnal, 
în limba engleză 15:15 Expat îl» 
România 17:15 Deschid^ 
România! (r) 1850 Realitatea dtB 
la 18:00 1830 No Comma® 

1845 Filiere 1950 Realitatea di 
la 19:00 20:15 Realitate® 
sportivă 2150 Realitatea de li 
21:00 21:45 No Comment 
Filiere 22:00 Realitatea de li 
22:00 22:15 Parfum de gloririj 
23:00 Realitatea de la 23:Off 

23:15 Deschide România! f

EUROSPORT
0930 TENIS: Openul americaiț 
la Flushing Meadows, Neva 
York, SUA Turneul feminina 
finala (r) 1130 Curse de mașini 

Seria GP2 (live) 1145 Atletist® 
1330 Superbike: Campionatul 

Mondial, în Germania Cursă1 
întâi (live)14.*00 Supersport CM 
(live) 1530 Tenis: Openu 
american Turneul feminir 
finala (r) 1730 Ciclism: Tun; 
Spaniei Etapa a cindsprezece 
(live) 1830 Superbike 1931 
Sporturi de contact: Fight Clu 
K1 Max - Finala Campionatul; 
2005 (r) 21:00 Sporturi C 
motor: Weekendul sporturile 
cu motor 2145 Curse de mașn 
2230 Tenis 2330 Tenis

TV SPORT
0730 Fotbal Manchester 
Bolton - Manchester Everton 4 
Manchester 11:00 Handbaj 

masculin: Steaua București 
Minaur Bata &
(transmisiune directă) 123® 
Rugby Totali 13:00 RaHyl 

Magazin: Raliul Mureșului! 
13:45 Baschet: CE feminini 
Finale (live) 15:30 Fitness C» 
Nicoleta Luciu. Retrospectivi 
16:00 Baschet: Campionatul 
European feminin. Finale (livg 
1830 Retrospectiva Săptămâna 
1830 Știrile TV Sport 1930 Bol 

profesionist .Lorzii Ringului? 
Muhammad Aii vs. Floyș



ACTUALITATEsâmbătă, 10 septembrie 2005
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• Internet la comună. Toate școlile din 
centrele de comună vor fi dotate cu o rețea 
de calculatoare conectate la Internet, până 
în 2008. CFR Telecomunicații va furniza 
3.600 de km de fibră optică pentru 
conectarea școlilor la Internet. (C.P.)

• Schimbări. înlocuirile în funcții care 
urmează să fie efectuate la nivelul secreta
rilor de stat și al prefecților vor fi anunțate 
săptămâna viitoare. Fiecare partid al coaliției 
își analizează, în prezent, proprii reprezen
tanți în posturile de secretari de stat, con
ducători de agenții și prefecți. (C.P.)

' • Jandarmi în acțiune. IJJ Hunedoara a 
comunicat că, în primele opt zile ale lunii în 
curs, au fost legitimate 187 de persoane, 
dintre acestea fiind avertizate 43. Jandarmii
au mai constatat 11 infracțiuni, cu 27 de 
autori, pentru nouă dintre acestea actele de 
constatare fiind înaintate parchetelor de pe 
lângă judecătoriile competente. (D.l.)

Honda
Motor Corp 
a prezentat, 
joi la Tokyo, 
prima moto
cicletă din 
lume cu sis
tem de 
airbag.
Acest sistem 
va fi 
disponibil 
pe noul 
model „Gold 
Wing” care 
va fi lansat 
pe piață în 
primăvara 
anului 2006.

(Foto: EPA)
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Zări albastre pen
tru guvernanți
CLARA PÂS
clara.pas0lnfonnmedla.ro

§i-au mărit lefurile cu nesimțire, și-au 
dichisit birourile cu aparatură ultra- 
sorisricată pe care mulți nici nu știu să o 

folosească, au rezolvat problema 
deplasărilor în teritoriu cumpărând mașini 
noi... Ce a mai rămas de soluționat? Chiar 
nu ghiciți? Ei bine, au găsit soluția pentru 
a avea confort atunci când se deplasează 
în străinătate. Acolo unde circulă liberi 
precum curenții de aer. Adică fără 
opreliști, fără a avea habar de interesele 
țării, dar... pe banii strânși de stat la buget 
prin majorarea ori inventarea de taxe și 
impozite.

Dar despre ce este vorba?! Guvernul a 
decis că de acum încolo funcționarii 
publici pot folosi serviciile oricărei com

panii aeriene pentru vacanțele „în interes 
de serviciu". Până acum era obligatoriu să 
se folosească curs, le TAROM. Dar 
chipurile, Consiliul Concurenței, care este 
megafonul vocii UE, a zis că este o prac
tică neprincipială economic. Era cea mai 
gravă încălcare a principiilor liberei con
curențe, sesizată de UE în România, nu-i 
așa? Ei bine, cabinetul Tăriceanu a găsit 
soluția! Așa viitorul raport de țară va fi 
unul extraordinar! Și ne va fi prezentat la 
Bruxelles de stewardese exotice.

Dar până atunci, d-nilor guvernanți vă 
dorim să aveți un zbor lin! Pe banii con
tribuabilului!

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Șoimuș (L.L.) - Cititorul I.P. din locali

tatea Șoimuș este nemulțumit de faptul că 
deși cupoanele agricole necesare înființării 
culturilor agricole de toamnă au început 
să fie distribuite primăriilor din județ, la 
Primăria din Șoimuș cei responsabili se 
comportă ca și cum nu ar ști nimic despre 
acest lucru. Răspuns: La Direcția Agricolă 
Hunedoara se completează în acest moment 
cupoanele agricole și rapiditatea cu care vor 
ajunge în teritoriu depinde de fiecare 
primărie în parte. Oricum, în cel mult două 
săptămâni cupoanele agricole vor ajunge 
la destinatari.

11. DECEBAL 0,0095 -3,06

HMZACT1I BUBSIDffi■

1.

Societatea Preț Variație

SNPPETROM 0,4690 -0,42
2. SIF1 BANAT<NWW 1,6300 <82
3. TLV 0,8850 -1,67
4. w 11,900 -0,83
6. IMPACT 0.4390 <23
6. AZOMUREȘ 0,2380 <91
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8300 +3,75
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,0999 +4,06

9. HABER oprit
10. BCCARPATlțA 0,5250 <96

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-Jul Decebal, bl. $ parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

0 brădeanca la Statul
■ Teodora llieș va 
lucra în domeniul infor
maticii, ca maistru 
militar.

Brad (M.S.) - O tânără din 
Brad, care a absolvit, în acest 
an Școala militară de maiștri 
militari și subofițeri „Basarab 
I” din Pitești, a fost reparti
zată la Statul Major General, 
în urma rezultatelor deosebite 
obținute în timpul anilor de 
studii. Fiică de ofițer, Teodo
ra llieș af ales să se specia

lizeze în domeniul tehnicii de 
calcul, de la depanare până la 
programare și operare pe 
computer.

Băieții ne priveau cu invidie, 
dar le-am ținut piept Am concu

rat cu ei atât la calculatoare, 
cât și pe teren.

Teodora Ilieș, maistru militar

„Informatica este pasiunea 
mea, din liceu. Altă meserie 
mai potrivită nu cred că aș 
fi putut alege. Pe de altă

parte, mi-a plăcut uniforma 
militară. Când tata era de ser
viciu la unitate, îl vizitam”, 
spune Teodora.

Cât despre școală, actualul 
maistru militar Teodora llieș 
susține că nu s-au făcut dife
rențe între pregătirea și 
cerințele băieților și cele ale 
fetelor. „Primul an a fost cel 
mai greu. Am făcut pregătire 
militară de bază, pe câmp și 
în tranșee, împreună cu bă
ieții, pentru că grupele sunt 
mixte”, a adăugat maistrul 
militar.

Major

Teodora llieș

Mil de indieni au protestat, ieri, la Karnataka, împotri
va creșterii prețului petrolului, ieșind la paradă pe 
străzi cu măgăruși împănați cu portrete ale liderilor • 
guvernului și a ministrului petrolului. (Foto: epa)

Investiție germană la 
Hunedoara

Deva (C.P.) - Un număr de 
50 de angajați hunedoreni vor 
realiza produse purtând mar
ca „hafa”, respectiv rampe de 
egalizare, obturatoare termice 
și uși industriale. Crearea 
noilor locuri de muncă a fost 
posibilă în urma parteneria- 
tului de afaceri dintre compa
nia germană-Cardo Door Do
cking Production și una ro- 
mânească-Docab. „Acesta este 
începutul unei povești de 
succes. Dorim să creăm alte 
câteva sute de locuri de 
muncă la Docab. Avem in
tenția însă să găsim o bună 
locație pentru construcția, la

Hunedoara sau oriunde altun
deva în România, a unei alte 
capacități de producție. în 
acest sens vom avea discuții 
cu primarul Hunedoarei pen
tru a clarifica situația”, a 
declarat Michael Menzel, 
managing director al compa
niei germane. De mai bine de 
10 ani „hafa” a colaborat cu 
diferiți parteneri din Polonia, 
Cehia, Ungaria și România. 
Anul trecut însă modificările 
apărute în colaborarea cu un 
partener român a determinat 
încetarea producției în Româ
nia, ea fiind reluată de ieri 
la Hunedoara.

LOCURI DE MUNCA VACANTE
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Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită

1. M Bhi Teatrul de Artă Dramatică director adjunct instituție publică și asimilați 1 15 sept 2005

2. AL Deva Banca Transilvania inginer de sistem în informatică 1 17 sept 2005

3. AL Deva Daciapharm Deva farmacist de specialitate 2 ISsept 2005

4. AL Deva Banca Transilvania inspector financiar bancar 1 17 sept 2005

5-.«Eteva. s Eurosport DHS consilier/expert/inspector/referent/economist

fa economie generală 5 31 ianuarie 200®

6. AL Deva Casa de Asigurări de Sănătate inspector de specialitate administrație publică 1 30 septembrie 2005

7. AL Deva Marco Invest SRL tehniciai de echipamente de calcul rețele 2 06 octombrie 2005

8. AL Deva Hrecinic Med SRL asistent medical generalist 1 6 octombrie 2005

9.AL Deva ■ Eurosport DHS . agent contractări și achiziții (broken mărfuri) S 31 ianuarie 200

10. AL Deva Point Paper SA agent vânzări 1 29 septembrie 2005

3,4550
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Cursul de referință ai Băncii Naționale a României în data de 10 septembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4851 2,8109 5,1601

Cursul! valutar practicat de băncile din Deva f
Valută * euro dolar liră sterlină j

C V CV 0 v ■ I
Banc Post 3,4700 3,5300 2,7900 2,8500 5,1100 5,2100 i
BRD 3,4550 3,5150 2,7760 2,8450 5,0950 5,2260 .5
Banca Transilv. 3,4715 3,5215 2,7940 2,8440 5,1354 5,2089 H
Raiffeisen Bank 3,4550 3,5350 2,7600 2,8500 5,0700 5,2500 --------- t
CmmI MtajBraraiEtieag de casete de.scitab valutar din Deva ~ i
Star Exchange 3,4500 3,4900 2,7600 2,8000 4,9500 5,2500

1
3,4850 2,7600 2,8000

clara.pas0lnfonnmedla.ro
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Anunțul tău e 
gratuit 
în CL!

Anunțurile de mică publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile 
speciale instalate în' următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Statia de autobuz Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

Anunțurile de mică publicitate sunt 
gratuite
pentru persoanele fizice.

Telefon: 0254 223526
Mobil: 0746 031020
E-mall: lnfo®codellne».ro

• 5WVICH DE PSOGR*M*RE 5: MZV0UMÎ
SnWÎSWEB

• SOLI”'! ECOWOCE $1 CONSULTANTA fT

• FWXWAME ECONOMICE TEHNICE
S DE COMUNICARE

Cnutul «hctrii UH>
;' - ci! propriul »el>-(lts

www.codelines.ro S
RHfw cowmen cu max.* at ehcw*

AGENȚIA IMOBILIARĂ
D25412t:

BILIAR A

«i

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp! (a693)

Garant Consulting
11 anj de experiență 

www garant, causal ling, ik

AGENJIA IMOBILIARĂ 
„PARTENER”

I- -■ Hunedoara. 8d. Republicii, 
. - jt. 1* (MMwta de gwâ)
Tel. 0354/718833:0740/130413 

0748/003073:0745/376077;
«na* aaflamcJMtofinoMtm

FARTVNEMH.DV. M ÎNCREDERE!
pramoțkmd 20» reduoare la comision 

■fi*' 2 ‘
pentru dlențu fideli.

ne străduim sa a»
.„jg -as ■

"îl i J și

Serviciile noastre acopere integral nece 
niul imobiliar.

Deși suntem la început baza noastră d<
Pentru noi acest lucra înseamnă că am 
imobitiorri CASA JLANC/ ara o 1 

Criteriile noastre de performant

-onorarea tuturor ol
-promptitudine la solicitările partenerilor 
e afaceri. st

str. Cipnan 
Porumbescu (vis-a-vis de 

Liceul de Arta)
Tel. 0254/221.001,

0742/471.922. a

AGENȚIA IM

DFVA, lldul DECEDAU.

AGENȚIA IMOBILIARA

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

ATESTAT SI LICENȚIAT

Deva, bd. lullu Maniu, bf.CI, parter

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

AICI POATE
El RECLAMA

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
'Progresul*, etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(29688)

MENȚIA IMtMIUMRĂ

NORAFIESTA
lî

Agenția ImobiliarăAgenția Imobiliară
Deva, I.L. Caragiale, nr.20 (In spate la U.M. Pompieri) 

<4 223400 
<4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania 
www.casabetania.rdsllnk.ro 
“... aproape de tine...” | 
e-mail: casabetaniaOrdslink.ro ~

Deva, I.L. Caragiale. nr.20 (In epata la U.M. Pompieri)

<4 223400
<4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdsllnk.ro
CC ... aproape de tine...
e-mail: casabetaniaOrdslink.ro (29690)

AGENDA IMOBILIARA 
MIMASON 

vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 41, parter
(lângă Lie. Auto)

Tel. 230324, 206003.

T-’T’C

lnfo%25c2%25aecodellne%25c2%25bb.ro
http://www.codelines.ro
http://www.casabetania.rdsllnk.ro
casabetaniaOrdslink.ro
http://www.casabetania.rdsllnk.ro
casabetaniaOrdslink.ro
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Cetate visează la ...Europa

• Suspendare. Comisia de Apel a UEFA a 
decis ca terenul Stelei să fie suspendat pen
tru o etapă din cauza manifestărilor rasiste 
ale suporterilor la returul cu Shelbourne. 
UEFA obligă Steaua să organizeze următorul 
meci pe teren propriu, în speță returul cu 
Valerenga, într-un oraș situat la minimum 
250 km de București. (C.M.)

Programul etapei 1, sansMftă, 10 septembrie
Tomis Constanța - HG Dunărea Brăila 
HCM Roman - Oitchim Rm. Vâlcea 
CSM Cetate Deva - Rulmentul Brașov 
CSM Sibiu - Univ. Jolldon Cluj
HC Selmont Bala Mare - Sllcotub Zalău 
HCF Piatra Neamț - Astral Poșta Câlnău 
HC Oțelul Galați - Rapid CFR București

■ La startul LN, echipa 
deveană are ca obiectiv 
calificarea în cupele 
europene.

ClPRIAN MARINUT__________________
dpriMUMriMrt*l«ifarNNMdLa.ro

Deva - "Suntem mai pu
ternici decât anul trecut și 
sper să prindem un loc care 
să ne dea dreptul să jucăm 
în cupele europene. Avem un 
lot valoros și un antrenor 
experimentat, atuuri sufi
ciente pentru acest obiectiv”, 
afirma Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate 
Deva, înaintea startului noii 
ediții a Ligii Naționale.
Nu accept răzbunare

Cetate va întâlni, azi, 10 
septembrie, de la ora 11.00, la 
Sala Sportuirlor Deva, în pri
ma etapă a competiției, pe 
Rulmentul Brașov, una dintre 
pretendentele la titlu, deși la 
un moment dat era să nu fie

Componentele lotului și antrenorii echipei Cetate Deva

programată pentru acest joc. 
“E posibil ca FRH să încerce 
să se răzbune pentru refuzul 
meu de a pleca capul și a mă 
face părtaș la matrapazlâ
curile din federație prin in
termediul arbitrilor. Dacă voi 
observa că arbitrii de la meci
ul cu Rulmentul, Cârligeanu 
și Bejenariu, vor favoriza 
echipa adversă voi face scan
dal. Dacă însă arbitrează co

i tii’l
<5- I
î

rect nu va fi nici o problemă 
chiar dacă pierd jocul”, 
comenta Muntean. Programa
rea de către FRH a echipei 
devene pentru runda inaugu
rală a stat sub semnul între
bării până ieri, din cauza 
războaielor pe care clubul 
devean le-a avut in această 
vară cu Federația. Cetate a 
dat în judecată FRH pentru 
că a permis cluburilor Olt-

fere patru jucătoare legiti
mate la Deva. Apoi, Muntean, 
s-a războit cu federalii din’ 
cauză că au suspendat-o pe 
Cartaș, pentru o neprezentare, 
la lotul național, când era cu 
piciorul în ghips. Cea mai 
recentă bătălie a fost provo-' 
cată de refuzul clubului 
devean de a semna contractul 
cu Info Sport.

lonuț Chirilă

Jiul în derby-ul suferinței
Petroșani (C.M.) - FC Vaslui și Jiul se 

întâlnesc, azi, pe terenul primeia, visând 
la prima victorie în primul eșalon, după 
ce în primele patru etape Divizia A s-â 
dovedit o pălărie prea mare pentru cele 

două nou-promovate. Basa- 
rab Panduru, antrenorul 
gazdelor, și vedetele echipei 
moldovene, Răducanu și sir- 
bul Jovanovici, trebuie să- 
și justifice prihtr-un succes 
salariile enorme ue care le 
încasează de Ia Adrian Po-

rumboiu, în caz contrar riscând să zboare 
de la echipă. în replică, Jiul, de la care 
absentează Din (suspect de ruptură muscu
lară) și Bădoiu (cumul de cartonașe), se va 
bate pe viață și pe moarte pentru a repeta 
măcar remiza de la Cluj. „Jiul a demonstrat 
in jocurile cu CFR Cluj și Farul că e capa
bilă de rezultate bune îh Divizia A. Va fi 
greu, dar cred că putem obține un rezultat 
bun”, afirma destul de optimist antrenorul 
minerilor, Ionuț Chirilă.

Deva (C.M.) - Etapa a V-a: vineri, 9 septembrie: FC Argeș
- Sportul Studențesc 2-2; sâmbătă, 10 septembrie: Oțelul 
Galați - Rapid (17.00, TVR 2); FC Național - CFR Cluj (17.00, 
Telesport); FC Vaslui - Jiul Petroșani (17.00); Poli Timișoara
- Gloria Bistrița (20,00, Național TV); duminică, 11 sep
tembrie: Poli lași - FC Farul 06.00, Telesoart); Pandurii 
Tg. Jiu - Steaua'(17,00, Național Dinam® - FCM Bacău 

(20.15, TVR 1)._______________________________________________
Clasamentul

1. Steaua 4 3 1 0 9-0 10
2. Farul Constanța 4 8 f 0 io
3. Dinamo 4 3 0 . 1 9-2 9
4. FC Național 4 3 0 1 4-4 9
5. Sportul 4 2 2 0 9-4 8
6. FCM Bacău 4 - B’rrâvL , 1, 2-1 7
7. CFR Cluj 4 1 3~" 0 “ 6-3 6
8. Poli Timișoara 4 1 2. ■1 3-1- 5
9. FC Argeș 4 1 2 1 5-4®£5
10. Rapid 4 1 2 1 2-2 5
11. Gloria Bistrița 4 1 12 3-5 4
12. Oțelul Galați
13. Poli lași

4 1
4 1

1 2 
0 3

2-8 4
1-6 3

14. Jiul Petroșani 4 £l 1 3 1-6 1
15. FC Vaslui 4 £1 1 3 1-8 1
16. Pandurii 4 C) .0 4 1-7 0

Rezultatate etapei I: MQhlbadi 
Sebeș - F.C. CIP Deva 0-5; 
A.C.S. Odor hei u Secuiesc - 
Energoconstrucția Craiova 5-1; 
Silvani» Reșița - Foii Gomonth 
Timișoara 6-2; C.F.F. Clujana 
Cluj Napoca - Futsal Municipal 
Constanța 4-4; Athletic Club 

București - M.G.A. București 4- 
3; A.C.S. 3 București - EuroNnes 
București 3-0; United Galați - 
Pandurii, Tg. Jiu 4-1.
Programul etapei a II -a, 11-12 
septembrie; Energoconstrucția 
Craiova - Muhlbach Sebeș; MGA 
București - ACS Odorheiu Secui
esc; PoH Gomonth Timișoara - 
Athletic Sub București; Euro- 
lines București - SUvanus Reșița; 
Pandurii Tg. Jiu - ACS 3 
Bucurest.. btsal Municipal Con
stanța- ii galați; FC CIP 

Deva - CFF Clujana Cluj Napoca 
(duminică, 11 septembrie, ora 
18.00).

Necunoscuți, dar periculoși
■ FC CIP Deva va întâl
ni, duminică, pe teren 
propriu, formația Clu
jana Cluj Napoca.

Deva (C.M.) - Etapa a doua 
a Diviziei A la futsal îi aduce 
vicecampioanei naționale, FC 
CIP Deva, un alt adversar care 
a ajuns pe prima scenă după 
ce și-a cumpărat locul de la o 
echipă fără posibilități finan
ciare. După ce în runda inau
gurală devenii au jucat, în 
deplasare,:eu Muhlbach Sebeș 
care a cumpărat locul Tran
silvaniei Tg. Mureș, în etapa 
a doua, FC CIP va primi repli
ca celor de la Clujana Cluj 
care au achiziționat locul for
mației Senic Craiova. “Nu

Rezistă Corvinul Gaz-ului?
Hunedoara (C.M.) - Corvi

nul 2005 se află în fața a două 
examene extrem de dificile. 
Elevii antrenorului loan 
Petcu vor juca, azi, în cadrul 
rundei a IV -a, în deplasare, 
cu Gaz Metan Mediaș, iar 
sâmbăta viitoare vor primi, 
pe teren propriu, replica celor 
de la FC Bihor, ambele for
mații pretendente la pro
movare.

Teoretic, Corvinul pleacă 
cu șansa a doua, dar în fotbal 
totul e posibil. O bună dovadă 
în acest sens sunt rezultatele 
obținute de cealaltă divizio
nară B hunedoreană în com
pania celor două adversare 
ale Corvinului, Minerul Lu- 
peni remizând la Mediaș (1-1, 
etapa a 2-a) și câștigând acasă 
cu FC Bihor (1-0, etapa a 3- 
a), deși e echipă nou-promo- 
vată. Nu rămâne decât ca tru

pa ce-1 are ca libero pe inter
naționalul de juniori Alexan
dru Iacob (foto) care a elimi
nat, recent, Minerul din Cupa 
României chiar la Lupeni să 
repete ispravele celor din 
Valea Jiului.

Alexandru Iacob

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.2S9 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, In fiecare vineri primești
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

Tiberiu Măgureanu și-a schimbat look-ul pentru noul sezon

GOMSILWL i.«il 
QEW

știm foarte multe despre ad
versari. Se pare că sunt destul 
de puternici, întrucât în pri
ma etapă au condus cu 2-0, 3- 
1 și 4-3 pe FM Constanța, fiind 
egalați pe final. Nu au jucători 
specializați pe futsal, ci mi
zează pe unii transferați de la 
fotbalul pe teren mare.

Oricum, dacă băieții vor res
pecta sarcinile de joc, vom 
învinge și vom face spectacol, 
întrucât suntem superiori va
loric”, preciza Marius Rupacl-. 
ci, antrenorul FC CIP. Partida 
va avea loc duminică, 11 sep
tembrie, la Sala Sporturilor, 
Deva, de la ora 18.00.

->
Deva (C.M.) - Programul etapei a 4 -a, sâmbătă, 10 septembrie, ora 11.00: 
Liberty Salonta- ISC TgttiițGaz Metan Mediaș- Corvinul 2005; FC Bihor 
Oradea- UTA Arad; FCM'Rețița- Minerul Lupeni; Armătura Zalău- Apulum 
A.I.; Unirea Dej- Glorfe ii ’Bistrița; CFR Timișoara- U. Cluj; Olimpia S.M.-

Clasament
I. Universitatea Cluj 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Gaz Metan Mediaș 3 2 1 0 4- 1 7
3. Minerul Lupeni 3 2 1 0 4-1 7
4. FC Bihor Oradea 3 2 0 1 7-1 6
5. CFR Timișoara 3 2 0 1 3 - 4 6
6. ISC Turzii 3 1 2 0 S-4 5
7. Unirea Dej 3 1 1 1 6-2 4
8. Liberty Salonta 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Unirea Sânnicolau 3 1 1 1 3-5 . 4

10.’ Gloria II Bistrița 3 1 1 1 2-4 4
11. Corvinul 2005 3 0 2 1 5 - 6 2
12. FCM Reșița 3 0 2 1 1 - 2 i» T~
13. UTA Arad 3 0 2 1 1 -3 2
14. Olimpia Satu-Mare 3 0 1 2 3-5 1
15. Unirea Alba-lulia 3 0 1 2 0-4 1
16. Armătura Zalău 3 0 1 2 0-5 1

Etapa a 5 -a, sâmbătă. 17 septembrie: Liberty Salonta- Olimpia S.M.; ISC
Turzii- Gaz Metan Mediaș; Corvinul 2005- EG Bihor Oradea; UîA Arad- Trl-
cotaje Ineu; Minerul Lupeni-Armătura Zalău; Apulum A.I.- Unirea Dej; Glo-
ria II Bistrița- CER Timișoara; U. Cluj- Unirea Sânnicolau Mare.

Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI? !
Decupează și completează talonul. i

o- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. { 

■r Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
■»- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03

(tarif local). i

Abonamente
1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)

3 luni 16,9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi) |

6 luni 313 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) ■

12 luni 59,9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Numele______________________________________

Prenumele___________________________________

■. ■

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
■

Strada -______

Nr.________Bl._

Localitatea_____

Telefon (opțional)

3
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• Calificare. Jucătoarea Mihaela Buzărnescu 
s-a calificat în sferturile de finală ale probei 
de junioare de la US Open. Românca a*în- 
vins-o, în optimile de finală, cu scorul de 6-3, 
6-3, pe laroslava Șvedova și va juca în faza ur
mătoare a competiției cu Olga Govorțova.(D.N.)

Au scăpat de închisoare
La Valletta (MF) ■ Nouăzeci și șase de 

Suporteri croați au fost condamnați, Joi, la 
șapte luni de închisoare cu suspendare, de 
justiția malteză, ca urmare a incidentelor 
care au avut loc după meciul Malta - Croa
ția, scor 1 -1, din preliminariile Cupei Mon
diale din 2006, informează AFP, citând surse 
judiciare. în total, 103 suporteri croați âu 
compărut in fața unui tribunal din La Val
letta, in cadrul unei proceduri accelerate, fiind 
acuzați de violență și amenințări, insă șapte 
dintre ei nu și-au recunoscut vina și au fost 
eliberați pe cauțiune. Ceilalți 96 de supor
teri, condamnați la șapte luni de închisoa
re cu suspendare, vor fi supraveghea# timp 
de doi ani. Printre acești fani se numără și 
un avocat, un profesor, câțiva directori de 
întreprindere și consultanți. Incidente au 
avut loc și în afara stadionului, între supor
terii celor două reprezentative. în urma 
acestor altercații, aproximativ 70 de per
soane au fost transportate la diverse spitale 
din La Valletta, unde au primit îngrijiri.

3 de la US Open 
& după o victoria 

clară în fața \* 
argentinianu- 

. lui David Nal
bandian. în t | 

“* penultimul act ’ 
al competiției. 

Mir elvețianul va 
R juca Împotriva 
* lud Lleyton

■ Hewitt, pe care 
R l-a înviha fii 
R ultimele opt, 
ST partide directe. 
R In celălalt joc, 

Agassi va 
■R încrucișa 
R rachetele cu 
E compatriotul 
R său, Robby 
R GineprL(D.N.)

(Rrto:EPA>

_______

te*

Acuzați de comportare incorectă
Christanval 
la Fulham

Marsilia (MF) - Fun- î 
dașul francez Philippe j 
Christanval, care și-a re- î 
ziliat pe cale amiabilă 
acordul cu Olympique 
Marseille in luna iunie, 
a semnat un contract i 
pentru trei sezoane cu j 
Fulham, a anunțat, joi, 
gruparea engleză. Chris
tanval, în vârstă de 27 j 
de ani, s-a aflat două 
săptămâni în probe la 
un alt club londonez, 
Arsenal. „Sunt mulțu
mit că am ajuns la Ful- I 
ham și că voi evolua în 
Premier League, unde 
fiecare meci se joacă în- 
tr-un ritm ridicat. La 
antrenamente este o am
bianță frumoasă și aș
tept să lucrez cu ceilalți 
și să joc un rol impor
tant în viitoarele cam
panii ale grupării Ful
ham”, a spus Ghristan-
val. Format la AS
Monaco, Chris
tanval s-a ală
turat echipei 
FC Barcelona 
în vara anu
lui 2001. însă, 
în două se
zoane în 
Spania el nu 
a reușit să 
se impună.

i - mW

■ ; . ** ..

Flavio Roma

Roma. s-a
accidentat
Monte Carto (MF)-Por
tarul echipei AS Mo
naco, Flavio Roma, va 
fi indisponibil aproxi
mativ trei săptămâni, 
au anunțat surse din 
cadrul dubului mone- 
gasc, care au mențio- I 
nat că jucătorul italian j 
nu va evolua îh parti
da cu Olympique Lyon, 
din etapa a Vl-a a 
campionatului Franței. 
Roma s-a accidentat 
îh meciul amical sus- ș 
ținut de Italia, pe 17 
august, în compania 
Irlandei. Absent de pe 

' teren de la acea dată,
Roma nu a reușit să i
încheie antrenamen- j
tul de marți. Poarta 
echipei AS Monaco 
va fi apărată la meciul 
cu Olympique Lyon de 
Guillaume Warmuz De 
asemenea, atacantul 
Uruguayan Javier Che- î 
vanton este indisponi- j 
bil pentru meciul cu 
Olympique Lyon.

■ Chelsea va fi judeca
tă de Federația engleză 
pentru că a făcut teste 
antidoping.

Londra (MF) - Federația 
Engleză de Fotbal (FA) a des
chis o procedură disciplinară 
Împotriva clubului Chelsea 
pentru faptul că a efectuat, 
din inițiativă proprie, teste 
antidoping anumitor jucători 
între care se află și Adrian 
Mutu, a anunțat, joi, forul en
glez pe site-ul său oficial, in
formează AFP. Aceste proce-

Zidane, 
indisponibil

Paris (MF) - Zinedine 
Zidane, accidentat în me
ciul pe care Franța l-a 
câștigat, miercuri, în Ir
landa (1-0), va fi indispo
nibil pe o perioadă de 20 
de zile, a anunțat cotidi
anul L'Equipe în ediția sa 
electronică.

„Zizou” a suferit o rup
tură musculară la aduc- 
torii piciorului drept în 
repriza a doua și a fost 
înlocuit în minutul 70 cu 
Malouda, după ce Thierry 
Henry înscrisese singurul 
gol al partidei. Fotbalistul 
francez va rata meciul pe 
care echipa sa de club, 
Real Madrid, îl va dispu
ta, sâmbătă, pe Santiago 
Bernabeu, cu Celta Vigo, 
în cadrul etapei a doua a 
campionatului Spaniei.

Șarapova revine pe „tron"
■ Sportiva din Rusia, 
care a stat pe prima po
ziție doar o săptămână, 
va fi din nou lideră.

New York (D.N.) - Jucătoa
rea rusă de tenis Maria Șara
pova va ocupa din nou prima 
poziție în clasamentul WTA, 
după victoria din sferturile de 
finală de la US Open și după 
înfrângerea americancei Lind
say Davenport în aceeași fază 
a ultimului turneu de Grand 
Slam al anului. WTA a anun
țat că era suficient ca Șarapo
va, care a învins-o în sferturi 
pe compatrioata sa Nadia Pe- 
* 11 ■***«« «X «\4l«X u'n rinvmiv'c 

dee nu sunt în conformitate 
cu regulile FA, care stipulează: 
„Testele/depistările private 
ale jucătorilor de către clu
buri, responsabili ai clubului 
sau de către oricare alte per
soane care se supun regulilor 
FA sunt interzise. Acestea vor 
fi considerate drept o condui
tă care se interferează cu pro
gramul de control antidoping 
al FA și în consecință vor 
putea fi impuse sancțiuni”.
Cazul Mutu

Federația face referire la 
testele efectuate de Chelsea pe 
12 iulie 2004, fără a oferi alte

Congresul îl apără pe Armstrong
■ Ciclistul, considerat un 
„bun național" are sus
ținători printre membrii 
Congresului american.

Austin (MF) - Un parlamen
tar din Texas a intervenit în 
cadrul Congresului american 
nu pentru a discuta despre 
consecințele uraganului Ka
trina, subiect dezbătut de ma
joritatea colegilor săi, ci pen
tru a-1 apăra pe fostul rutier 
Lance Armstrong, criticat de 
presa franceză antiamericană, 
informează AFP.
Campanie de calomnie

„Ciclismul în Franța este 
ca baseball-ul în Statele Unite 
și francezii nu pot să înțe
leagă cum un american, un 
texan, poate domina sportul 
lor”, a afirmat republicanul 
Ted Poe, care i-a criticat pe 
jurnaliști, despre care a spus 
că suferă de un snobism euro- 

a-și asigura astfel prezența pe 
primul loc a ierarhiei femini
ne. Pe 22 august, Șarapova, în 
vârstă de 18 ani, a devenit a 
15-a jucătoare de tenis din lu
me și prima din Rusia care a 
ocupat primul loc în ierarhia 
WTA. însă, după o săptămâ
nă, ea a fost detronată de Lind
say Davenport.
Șansă ratată

De asemenea, franțuzoaica 
Amelie Mauresmo ar fi putut 
ocupa primul loc după US 
Open, însă acest lucru nu mai 
este posibil după ce a fost 
eliminată în sferturile de 
finală de Mary Pierce și în 
urma r07ii1tatc>1nr nhtinute de 

explicații. Chelsea, care poate 
să dea un răspuns până pe 23 
septembrie, a reacționat la 
aceste acuze pe site-ul său ofi
cial. „Data și testele în ches
tiune se referă direct la cazul 
Adrian Mutu. Acest test din 
12 iulie a fost negativ. Apoi, 
același jucător a fost depistat 
pozitiv cu cocaină la un test 
aprobat de FA, iar contractul 
său cu Chelsea a fost reziliat. 
Chelsea este angajată în lup
ta împotriva drogurilor în fot
bal. Noi credem că am de
monstrat acest lucru prin ac
țiunile noastre și nu vom în
cerca niciodată că încălcăm

Armstrong are prieteni peste tot. 
pean elitist. Cotidianul L’E- 
quipe a notat, în luna august, 
că în probele de urină prele
vate de la Armstrong în 1999 
și analizate în anul 2004, în 
cadrul unor teste științifice, 
au fost descoperite urme de 
eritropoetină (EPO). Sportivul 
a negat faptul că ar fi folosit 
substanțe interzise. Ted Poe 

vreo regulă pentru a acoperi 
folosirea de droguri în sport”, 
a menționat clubul Chelseă. 
Gruparea Chelsea, prin inter
mediul directorului general £ 
Peter Kenyon și al manage-v 
rului Jose Mourinho, a admis 
că l-a vizat în mod deliberat 
pe Adrian Mutu, după ce îl 
suspecta pe acesta de consum 
de droguri. Atacantul român 
a fost depistat pozitiv cu co
caină în octombrie 2004. El a 
fost suspendat șapte luni, iar 
contractul său cu Chelsea a 
fost reziliat. în prezent, ata
cantul român evoluează la Ju
ventus Torino.

consideră că articolul apărut 
în cotidianul L'Equipe se în
scrie într-o campanie a presei 
franceze de șapte ani de ca
lomnie. „Dacă această așa-zi- 
să probă este tot ceea ce pot 
francezii să găsească, le su
gerez să facă ce știu mai bine: 
să ridice brațele și să se pre
dea”, a menționat Poe.
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandatț 63 mp, balcon închis, 
contorizări, boxă, uscătone, interfon, str. Tftu 
Maiorescu, Deva. Tel. 0741/210056.
• Deva, HM Decebal, decomandate, bl. 22, sa 
C, ap. fă, gresie, faianță, lavabil, ușă metalică, 
vedere spre parc, preț 120.000 ron. Tel. 
0723/992790.
• taomandta, Ggjdu, Al. Viitorului, 40 mp, 
contorizări, parter, interfon, parchet, ideal prim- 
tizare, pre( 700 milioane lei. TeL 229034, 
0724/355166.

• decana***** caaMM, etaj intermediar 
Deva, zonă ultracentrală, preț 12 mid. lei, nego
ciabil TeL 0727^85561.
• dMaaaMa, Bătasca, etaj 1, gresie, faianță, 
lamefar, contorizări, balcon, preț 900 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0741/301548,234401.
« deonuntate, MnatftMri, etaj 2 din 2, pod, 
bed. In Hunedoara, zona OM, preț 850 milioane 
lei Tel. 746330,0744/158388
• foarte urgent etaj 1, Al. Moților, bloc 
cărămidă, parchet gresie, faianță, contorizări 
apă, gaz, 34 mp, instalații sanitare noi, preț 600 
milioane lei. Tel. 227698 după ora 16 și 
0742/564654.

• Deva, Dada, balcon închis, ușă metalică, 
contorizări, gresie, faianță, preț 770 milioane lei. 
Tel. 0741/301548 234401.
• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 1,150 
mid. lei, Tel. 0254/223336.
• tarte regent etaj 1, Deva, Al. Moților, bloc 
cărămidă, 34 mp, gresie, faianță, îmbunătățiri, 
negociabil. Tel. 227698 după ora 18 0742/564654.
• eemtacomandate, Dada, etaj 4, bine izolat, 
gresie, faianță, apometre, 40 mp, gaz 2 focuri, 
balcon închis, preț 700 milioane lei. Tel. 229034, 
0724/355166.
■ aemldeconiandate, etaj 2, termopane, 
contorizări, bucătărie mărită, ușă metalică, 
vedere în 2 părți, preț 800 milioane lei. Tel. 
0741/301548231262.

Simerf tonă bună, centrală termică, parchet 
bucătărie mare, balcon închis, zugrăvit, pereți 
izolați, preț 750 milioane lei. Tel. 0720/505771, 
0723^86162.

• Skneria, zonă centrală, etaj 1, centrală 
termică, preț 750 milioane lei, negociabil sau 
schimb cu garsonieră plus diferența. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• dlracentral Hațeg, parter, posibilități de extin
dere, pentru firme, preț negociabil (lângă 
farmacia Nora). Tel. 770735,770367,0722/876141.
• urgent Deva, luliu Maniu, decomandate, 
centrală termică, 52 mp, balcon închis, parchet 
preț 880 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/564004.
• legeni, Dada, stare foarte bună, parchet 
lamelar, contorizări, preț 530 milioane lei. Tel. 
231284.

SERVICE AUTOMOBILE S.A. 
prin punctele de vânzare 
din Deva și Hunedoara

PREIA COMENZI pentru toată gama 
de autoturisme DACIA.

IMPORTANT:
ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și 

pentru DACIA LOGAN DIESEL

INFORMAȚII: ,
DeVu, Str. 22 Decembrie, nr. 259-261, tel. 
0254/225905: 0724/255127.

Hunedoara: bdul Dacia, ni. 19 bis, tel. 
0254/717477; ON2JWB2SM; 0721 #470002.

(30229)

SC GLOBAL GENERAL ACTMTIS SRL
Deva angajează:

■ 1 dulgher
- zidar
- 2 muncitori necalificați.

Relații la tel. 0726/100967. 3014:

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 

Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul 
familiei tale!

Informația te privește!

• (2
96

75
)

ginecologie Dr. Z. Schmidt

(29662ȘI

SANATATEA E PE PRIMUL LOC!dar cel mai bine pentru

OACIAPNARM

Relații ia 
telefonul 
241505.

.1 10 ANI DE EXPERIENJĂ LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ! I 
Bill iii iii 1,'i.HiiiwaMM.awMaaMBiiiin ..................

U Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1
(lângă fosta piață a rușilor).

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar: Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 

Duminică: 09.00-14.00 5
Relații la telefonul: 219749 Ș

Programul "inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctură, 

Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25, 
tel.0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

de către ''

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 

minerală, animală

FARMACIA TACOM1
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter. 
'ERA: Tel: 211.949

m de vitamine produse
te 'produse pentru copil

tehnlco-medlcale ^produse K
r ceaiuri cosmetice 3

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi1’

Ordr: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

: \ 

SC PSIHOCONSULT APTITUDINAL 
LABORATOR PSIHOLOGIC
Pentru examinarea tuturor funcțiilor din:

- siguranța circulației
- proiecția muncii

Deva, Bd. I. Maniu, bl. A, sc. A, parter (inter
secția de la piața centrală, lângă Ag. loto și 
magazinul de biciclete)

Program: Zilnic: 8-15 . ft’
Vineri: 8-12 §

Tel. 0254/223333 8
Urgențe: 0724/219.327

Z A

FA RMAfcl  A LARHj
Situată pe bdul Decebal, bl. K, parter. 

Eliberează rețete In regin rertuit și compensat. 
Vă oferă toată gama ao medicamente.
» vitamine $1 minerale * suplimente nutritive 

• produse naturiste * ceaiuri * produse pentru 
copil * produse cosmetice

orar: lunl-vineri: 08.0b-20.00
Sâmbătă: 08.00-14.00 S

.050 O

Dr. Delia Blendea 

psîhotog Anca Mihalcea

Deva, str M. Viteazu, bl ® 
, (in spzrtele pieței »proaH*r~*tt»raț
F n»«î! fannmnaîaro Tel: 0254.2t175C
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• urwl «twnt*. termopane, fără îmbu
nătățiri, etaj 2, zona Zamfirescu. Tel. 
0742/290024,0724/039252.
• «tai 1. multiple îmbunătățiri, Simeria 
Tel. 261209,0741/078783.
• Dada, al 3, amenajat modem, ocupații 
imediat, preț 630 mii, neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• wgent contorizări, balcon închis, zonă 
liniștrtă, tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• UMu, dec., balcon închis, parchet, ame
najat, contorizări, preț 880 mii., neg., tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• dac, canini, contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 120.000 RON, neg, tel. 
0740/210780 (Prima-lnvest)
• zom M. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat, 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mlmason)
a nna KogăWcoMu, et 3, circuit parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, uși lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scări cu interfon, bloc 
de cărămidă, preț 950 mil, tel 0745/640725 
(Mlmason)
• urgantUfaculul, dec, fără îmbunătățiri, bucă
tărie modificată, balcon închis, contorizat preț 
980 mii, neg, tel. 0740/173103,206003 (Mlmason)
• zona Mtorțt parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mil, neg, tel. 206003,230324 (Mlmason)
a Miorița idee, balcon mare închis, zonă 
liniștită, bucătărie modificată, parchet contor
izat total, ocupabil Imediat preț 95.000 RON, tel 
0723/251498,232808,0788/165702.  (Fiesta Nora) 
a nna aaMu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări șt îmbunătățiri, centrală termică, preț 
28000 euro, tel. 0723/251498,232808 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
atona Ufcttcu, etaj intermediar, decoman
date, balcon mare, contorizat total, parchet, 
faianță, ușă metalică, preț 100000 RON, tel 
0723/251498, 232809,0745/302200. (Fiesta Nora) 
a zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică, 
balcon închis, mobilat preț 76.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora) 
a zoni ufirncantrală vedere la bulevard, etaj 2, 
decomandate, 2 balcoane, parchet contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 0788/165703,232808 074V 
302200. (Fiesta Nora)
a zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică, parchet gresie, faianță, apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 07Î5-302200,232808 

0788-165703 (Fiesta Nora)
azona *L Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comanda, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
azona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. TelL 235208 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zonă centrală, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
azona Mkro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, 480 
mii, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
azona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000) 
•zonă centrală, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală, dec., et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală, semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224296,0788-361.782 (Garant 
Consulting)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, reparti
toare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianța, parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82.000 ron, tel. 224.296 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, zona Minerului, et 3,75.000 
ron, 224.296,0745-367.893. (Garant Consulting)
• dec, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, 224296 0745-367893. (Garant Consulting)
• dec, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
108000 ron, tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
•doc, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• ei. 1, dec, st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere tn 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță, Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• dradt et 56 mp, bloc uv tarămidă, balcon 
mare, contorizări, ap. modest, wiiraului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, eițntață mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• decomandate, centrală termică proprie, 
gresie, faianță modernă, parchet Liliacului. Preț 
105.000 ron, neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
•dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată, contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 ron, neg. Telefon 
223400,0720/387896. (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zandlmcu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă, gresie, faianță, par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., tel. 211587,0745/253662 (Evrika) 
•zona bdul Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• OcazWZona Al. StreiuIui. dec., et intermediar, 
superamenajat centrală termică, modificări in
terioare, parchet laminat gresie, faianță, posibi
lități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, ocu
pabil imediat tel. 0723/660.160,211587. (Evrika)
• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu. semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Udo, dec., et. 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona tic Auto, et 2 dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mkL, neg, tei. 0726/523833.

• zona Qojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobuslness)
• zona MC, Hunedoara, et 3, preț 350 mii, neg., 
tel. 0721/839624. (Partener Hunedoara)
• Deva, zona Gării, Str. 22 Decembrie, et 6, deco
mandate, preț 1.100.000. rol, neg, tel 0746/ 
225.726; 0254/ 213.050. (Casa Majestic)
• dec, etr. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, bale, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
•zona Qojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță bal
con închis, gresie, faianță parchet, contorizări, 
47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
• zona Emhmcu, dec., ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, bale modernizată preț 
750 mil. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• dac, tir, Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. bnlMocu, sdec., 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere fii 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit, 
lavabil, 46 mp, preț 830 mil., tel 0729/002100. 
(Megalopolis)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

•zonă bună în Deva de preferință etaj interme
diar, plata Imediat 074V253662,211587. (Evrika)
• urgent ta Deva zonă bună plata Imediat Tel. 
215212 (Prima Invest)
• ugent In zonă liniștită decomandate, etaj 
intermediar, în zona Progresul, Mărăștiul Nou, 
cu plata Imediată, tel. 0745/302200, 232808 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 2 băl, 2 balcoane, 80 mp, fără 
îmbunătățiri, str, N, Tltulescu, 20, sc. C, etaj 1, 
Hațeg. Tel. 0722/599487.
• decomandate, 2 băl. 2 balcoane, centrală 
termică 90 mp, gresie, faianță parchet vedere 
Tn 2 părți, preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0741/301548,234401.
• decomandate, 2 balcoane, 2 focuri gaz, vedere 
tn 2 părți, etaj 1, zonă centrală preț 1J10 mid. 
lei, ușor negociabil. Tel. 228615.
• Deva, Bdul Dadă balcon, gresie, faianță 
contorizări, preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0741/301548 234401.
• zona L Maniu, In L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduă N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil tn 24 de ore, preț 13 
mid, lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Propend, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)

• zona Progreaid, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona a Emku, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208 0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Decebal, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită tn 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703.232808 0745-302200. (Fiesta Nora) 
•zona Mineraluletaj 3, balcon închis, centrală 
termică tennopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498 232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Tttu Malorescu, etaj 2, vedere în fată, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, parcha,, 
preț 100.000 RON, tel. 0723/251498, 232808 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, apometre, 
gaz contorizat, bucătărie modificată parchet, 
preț 145.000 RON, tel, 0745/302200, 232809, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant consulting)
• zonă contrată amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• doc, parchet 2 balcoane închise, centrală 
termică termopane, preț 1,3 mid, tel. 
0726/710903 (Prima Invest).
• urgent BăkMCu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizat gresie, faianță preț 125 mid, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• deci hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
• zonă excelentă contorizat, et. Intermediar, 
gresie, faianță termopane, 2 balcoane, parchet 
preț 135 mia, tel. 0740/126029 (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, superamenajat, et Interme
diar, bloc de 4 etaje, preț 30.000 euro, neg, tel. 
0721/815781 (Prima-lnvest)
• zona BucegL Hunedoara, et 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii, neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, apartament modest M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. Tel. 223400,0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dec AL Viitorului, centrală termică parchet, 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Deva, sir. Aleea Romanilor, zona Dacia, et. 4, 
amenajat, preț 820.000.000 rol, neg, tel 
0746/225.726; 0254/ 213.050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gojdu, str. Aleea Păcii, et 2, 
amenajat 70 mp. preț 1300.000.000 rol, neg, tel. 
0746/225.726; 0254/ 213.050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgent In zona Dorobanți, împăratul Traian, cu 
plata imediată tel. 0723/251498,232808 (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, zona pieței, ocupabil imediat Tel. 
233473,0723/712388
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1380 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• zona LSactaia, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă me
talică gresie, faianță bine întreținut et 2, preț 
52000 euro, 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)

• decomandate, centrală termică gresie, 
faianță marmură 2 balcoane, et. Intermediar, 
zona M5, Hunedoara preț 950 mii,, neg., tel, 
0727/191703. (Partener Hunedoara)
• zonă ultracentrală et. 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere In 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet, preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță bale 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220,000 RON, tel. 
0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• doc. 2 băl, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688.  (Casa Betania)
• doc, gresie + faianță In bale, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băl, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

Vând case, vile (13)

• caii Hutedoori, P+E, 6 camere, 2 băl, 2 
bucătării, centrală termică, grădină preț 22 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694218 0744061668 
0254/719728
• ta Dm casă ap. 1, cu două curți șl grădină 
str. Grivlțel, nr. 31, preț 1 mid. lei. Tel. 236510
• vtnd/acMnb casă Deva. Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere In Deva 
plus diferență șl butoaie fag de 150 șl 300 litri. 
Tel. 219588
•sir. Horas, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• casă 1 camere, bucătărie, bale, gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva. Preț 400.000 lei, neg. Tel. 
223400,0724/169308 0740/914688 (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva. Preț 120.000 euro, neg. Tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania) 
•zona Horii, 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
tn camere, acces In pod (mansardabll), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mil., telefoane 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent teren arabil 
minim ■ 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• 4 camera, Deva, bucătărie, baie, garaj-* 700 mp 
teren, apă, gaz, canalizare, preț 80.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004 (Prlma-ln vest)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, bale, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.298 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• ta zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mlmason)
• zona CălugăranL 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, faianță beci, garai, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103,206003 (Mimason)
• zona Emk ■ leu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003 
230324 (Mimason)
• zona Vtas Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)
• Slmtria, 3 cam., bucătărie, baie, superame- 
najată centrală termică teren 600 mp, preț 
1.600.000.000 rol, neg, tel. 0746/225.726; 0254/ 
213.050. (Casa Majestic)

Cumpăr case vile (14)
• ’-v tava sau Simeria, cu grădină Plata 
imeuiat Tel. 215212.. (Prima Invest).

H/ănd case de vacanță (15)
• construcție 2002, stațiunea montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• urgenta camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 nm ’n ?- ..ere de Deva, 
prețiOhmil na- * rUUi9418 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
• UroL 3 camere, recent renovată gresie, 
faianță, instalații sanitare noi, bucătărie, baie, 
cămară, garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil. Tel. 0722/361394,0722/244579.262941.
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere, pivniță coridor, curte, grădină 1500 
mp, cu pomi fructiferi, în Dobra, Str. Gării, 6, preț 
900 milioane lei. Tel. 212406,283132.
• Băda, nr. 31, gaz 2 focuri, apă canalizare la 
poartă grădină 21 ari. Tel. 216231,0741/196582.
• cuă mere, Nădăștia de Jos, nr. 66,4 camere, 
hol, baie, beci, șură grajd, preț neg. Tel. 730468
• casă modestă la șosea, în Bârsău, teren plus 
curte 1700 mp, curent electric, fântână fs 20 m, 
preț 350 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• casă nouă în Boholt nr. 74 B, bucătărie vară 
garaj, pomi fructiferi. Tel. 229256, 226352, 
0720/677035.

califica' ți nrcaiifical 
pentru atelier tâmplâiie ți 

termopan. Cv-urile se 
trimit la fax

Societate de producție cu sediul în Deva, 
căuta in vederea angajării: 

-MECANIC-reglor mașini (prese), de preferință matrițer; 
-SUDOR - sudură T1G (mediu prelector argon) 
Se cer: -experien|â în domeniu

-diiponibikteM la program de lucru în 3 «drimburi 
-domiciliul stabil în Deva «au pesibttWea efocturâii navetei 
-cunoașterea limbii Inmcem este un atu 
-dinamism, leriozitate.

-INGINER MECANIC
-experiență în domer 
-cunoștințe proiectare PE
-cunoaștere limba Franceză și/sau engleză 
-dinamăm, wiozftute.
-domiciliul **-4-4 bl Deva sau pos4bib«cO«c efectuării navete*. 
X inferam* rant nari, râ Ireratâ un CV prm fczx/Mj la nr.

• nram I poziție deosebită, grădină viță 
de vie, pomi fructiferi, grajd, șură șl șopron, zona 
Retezat sau schimb cu ap. decomandat etaj 1 ■ 
3 In Deva, Dorobanți. Tel. 0254/779648

n I construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• sta Hărtu, 2 cam, st 5500 mp, preț 850.000.000 
ral, neg, tel. 0746/225.726; 0254/ 213050. (Casa 
Majestic)
• ut loz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată bale, drum asfaltat st 2800 
mp, preț 1.000500.000 rol, nea tel. 0746/225.726; 
0254/213.050. (Casa Majestic)
• p+t Șolmuș, 4 camere, 2 băl, bucătărie, gaz, 
încălzire centrală sc 100 mp, grădină 1500 mp, 
preț 2 mid, nea tel. 0726/7109M (Prima-lnvest)

Vând garsoniere (19)

• decomandate) moMtaă contorizări, zona CEC
- Lldo, preț 720 milioane lei, negociabil, Tel. 
0742/290024,0724/039252.
• Dera, Oojdu, gresie, faianță parchet mochetă 
contorizări, preț 550 milioane lei, negociabil, Tel. 
0741/301548 234401,
• Hunedoara, zona Teatru, Bdul Corvin, bl. 3 bis, 
etaj 3, încălzire praprie, preț negociabil. Tel. 
0744/974778
• ta sta i Geoaglu Băl, lângă Hotel Sandă 
modificată bale, bucătărie cu gresie, faianță 
gaz bucătărie, termopan, parchet convector pe 
gaz pentru încălzire, boiler apă caldă cablu tv, 
mobilată sau nemobllată Tel. 0722/281895 sau 
219232.
• uroent 2 camere, hol, bale, multiple îmbună
tățiri, preț neg. la vedere. 228109 după ora 18
• urgent, decomandate, Zamfirescu, bl. Q, et 2, 
contorizări, balcon, neamenajată preț 800 
milioane lei. Tel. 0741/301548 231262.
• urgent Den, luliu Maniu, nemodlficată, preț 
600 milioane lei. Tel. 0720/354453
•zona PrograeuL dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupable Imediat preț negociabil, tei. 
0745/2S366Z 211587. (Evrika)
• zom Mărăștiul Nou, dec., contorizări, proiect 
gaz 2 focuriTpret 72.000 RON, tel. 0723-251498 

232809,0788-165702. (Fiesta Nara)
e zom Mărăștiul Nou, zonă liniștită etaj 2, 
decomandată 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zonă cer decomandată balcon, 
apometre, gaz conzorlzat repertoare, se d?și 

mobilată preț 68000 RON, tel.0748'302206, 
232808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zom Dorohanță parter înalt decomandată 
balcon, cămară termopan, ușă metal nouă 
parchet laminat gresie, faianță apometre, gaz 2 
focuri, liberă preț 67.000 RON, tel.0723/251498 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zom Miorița, etaj Intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788-165703 (Fiesta Nora)
• zom Dada, fără gaz, dec., bale, parchet tn 
cameră preț 45000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• confort t dec, suprafațăde peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• semidec, bucătărie, balcon, etaj Intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154.401.227542, seara. (Garant Consulting) 
•zom z r u, dec, etaj 1, ocupabil! ime
diat 650 millei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zom M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zom Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zom UărtștL dec, mobilată balcon închis, et. 
1.700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zom Măritai vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• garsonieră cu balcon, contorizări, baie mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400. 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)
• et kitermedar, contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et 8 dec, balcon, contorizări, fără îmbună
tățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Deva, Mkro 18 str. M. Eminescu, parter, 27 mp, 
preț 430.000.000 rol neg, tel. 0746/228726; 0254/ 
213.050. (Casa Majestic)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu gresie 
+faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2. preț 720 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zom Dorobanți dec., modificată (cameră
■•■living), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208 0721- 
985256. (Rocan 3000) ,

ANUNȚ
Primăria comunei Buceș 
scoate la LICITAȚIE mate
rial lemnos fasonat de 
esență fag și gorun în plat
forma primara Frăteasa. 
Licitația va avea loc în 
data de 23.O9.2OO5, ora 
10.

Informații la sediul Pri
măriei și la telefon 

0254/684328.
(30192)

• zona Dorobanți, dec., modificat g ie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mil, tel. 235208; 07&^Bă 

(Rocan 3000)
• zona Go|du, et. 1, st 41 mp. modificată modem, 
complet contorlzată gresie, faianță parchet 
tavane false șl spoturi, preț 820 mil, tel, 235208 
0721-744518 (Rocan 3000)
• zona Gojdu semidec,, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mil, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• itaro buni tn Deva preț 450.000 mil, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• tar. M, Eminescu, et 3, bale, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mil. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)

Cumpăr garsoniere (20)

eta Dwi, zonă buni cu sau fără îmbunătățiri, 
Ofta prețul plfțtl, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• urgant ta Deva, tel. 0741-154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

Vând terenuri (21)

>10887.

• 1200 mp teren Intravilan, toate facilitățile, 
Slmerta Tel, 0723/686162,0720505771.
• im mp teren tntre Deva - Săntuhalm. Tel. 
210868
• M700 mp teren pentru agricultură șl 8000 mp 
teren pentru construcții sau agriculturi ambele 
localitatea Tbteștl • Hațeg, lângă canton, acte In 
reguli titlu Șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• amH aztravlan In Bârsău, 5700 mp, fs 15 m, 
peisaj deosebit, preț 15.000 euro. Tel. 
0724/355168 229034.
• axtravlM, U0t mp, acces din dn 7, zona 
Simeria. preț 1 euro mp. Tel. 0724/039252, 
0742/290024,

• InbtvlM Mda cu toate facilitățile: api gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără Interme
diari. Tel. 0724/388452.

• mvlM ta Șolmuș, pe șoseaua Brad, 600 mp, 
fs 19 m. gaz, curen ledrlc, preț 5 euro mp, 
negociabil. Tel. 0724/659507,0744/510887.

• tatravlan pentru construcție casă tn Șolmus, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
informații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 
după ora 18
• tatftvlan șl extravilan sat Archla, 3 km de 
Devă super pentru cabană șl pomi, dotat cu gaz, 
curent. Tel. 215868,218650.
• tafitvlen marfă str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0748343093.
• tatravlan. ama la toate utilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, preț 100 milioane lei. 
Leșnlc, nr. 122, tel. 0744/568995.

• IntravlMi, loc de casă tn Tâmpa, 1 km de 
moara Simeria, 1700 mp, fs 17 m, curent gaz, 
apă canal. Preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• teren plat Intravilan, Săntuhalm, 2000 mp, 40 
x 50 m, curent gaz, zonă de case, preț 13 euro 
mp. Tel. 0745/253413.
• vând 10 parcele teren a 500 mp tn zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• vănd Z1M mp, teren Intravilan în Deva, Str. 
Alunului (zona agrement), case vacanță Tel. 
227242.
• tabmfefo zom Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tatravlan, zom Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravital, zom Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724420358 (Rocan 3000)
• tatravlan, zom Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

SC A&B EXPERT INSOLVENTA. SRL Hunodoara, lichidator al SC 
AGROCOM SA riroșani, organizează licitație publică cu strigare în 
data de 17.10,2005, ora 13.OO, la sediul din Hunedoara, str. George 
Enescu, nr. 16/3, pentru vânzarea următoarelor active din patrimoniul 
debitoarei:
- Spațiu comercial situat în Lupeni, sir. T. Vladimirescu, nr. 82, în . 
supratață de 120,8 mp, prețul de începere a licitației fiind de 42.800 lei; > 
■ Spațiu comercial situat în Vulcan, str. N. Tltulescu, nr. IO, în suprafață 
de 117,7 mp, prețul de începere a licitației fiind de 44.500 lei;
- Teren intravilan situat în Lupeni în zona Gara Veche. In suprafață de i 
1301 mp, prețul de începere a licitației fiind de 8.500 lei.
Prețurile nu includ TVA. Procurarea regulamentului și a caietelor de 
sarcini, precum și înscrierile la licitație se fac până în 14.10.2005, ora ; 
13.00 la sediul lichidatorului.
Informații suplimentare la telefoanele : 0742/018488, 0788/521723 
și 0254/748849.

(30227)

A SC GRANDA SNC Vulcan, având calitatea de ' 
pârâtă în dosarul 7477/2003, existent pe rolul

N Tribunalului Hunedoara, se citează de ia sediul său ’ 

din Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. IO, Jud. j 
U Hunedoara, precum și de la domiciliul administra

ta torului Granda Eugenia, Vulcan, Aleea Lalelelor, 
bl. Dl 1, ap. 41, Jud. Hunedoara, pentru data de

Ț 12.10.2005, ora 0900 - Tribunalul Hunedoara.
(30222)

1^/ UNIUNEA
•a > EUROPEANĂ

Proiect finanțat 
-------- — ! prin Phare

Cursuri gratuite de pregătire in domeniul IT

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
organizează la DEVA : '*

cursuri de pregătire Tn domeniul tehnologiilor Informației, proiect finanțat ,» 
de Uniunea Europeană prin programul Phare 2002 Coeziune Economică șl !| 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru: I

• personal angajat în IMM-uri
• personal angajat în întreprinderile de stat aflate în proces de i
restructurare •!

Proiectul permite accesul gratuit, egal și nediscriminatoriu al adulților care 1 

au ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim liceală, pentru care sunt J 
□ferite oportunități egale. I
La curs pot participa persoane angajate din orașele Deva, Hunedoara, Brad, I 
Orăștie, Simeria, Călan șl împrejurimi. !

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din: a
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A d

■-v'vraaaM". <MJ74O J

• tatravlaa ta 20000 mp, fs 100 mp, zonă bu-< 
apă curent canalizare, Ideal pentru constfucțl 
hale Industriale, producție, preț 20 eurp/m® 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• feMria, zsm Pepinieră parc, st 447 mp,fs M
m, fadlltățf, preț 30 euro/mp, neg, M 
0748540725 (Mlmaspn) ;

• mm CMur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, M 
0745/093 1 (Partener Hunedoara)
• Ctodș,in mp, preț 18 euro/mp, neg., cu Ieșirii 
la stradă șl la lac, tel. 0721/839624. (Partenâ 
Hunedoara)
• ta Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe rf 
prețita, telefoane 211587,0745/253662, (Evrika»
• krtradtan, zonă de vile, 500 mp, toate facili 
tățlle, teren plan, ttaO72V815781(Prlma-lnvesț
• hbevlMta Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 68
euro/mp, teL 0748210780 (Prima-lnvest) i

• tatravflan Den, st 800 mp. fs 20 m, to 
utilitățile tn zonă canalizare, apă gaz, ct 
Ideal construcție casă preț 45 euro/mp, neg 
0726/710903 (Prlmarimest) 
•tafravllan, at 8.000 mp, fs 40,75 metri, Intr 
din 2 părți, curent electric șl gaz metan pe te 
zonă Industrială Stntuhrfm Preț 6 euro/mp, nea. 
223408 0740/914688,0724-168303. (Casa Betani £
• tataafefo4parcele a câte 650 mp, gaz metm 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Daci 
Service. Preț 37 euro/mp. Tel. 22346 
0724/169303,0740/914688. (Casa Beterla).
• InMrftan ta DN 7, st 3 500 mp, fs 104 meti 
toate utilitățile, la Ieșirea din Deva spre Simerl 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/16930 
0740/914688. (Casa Betania)
• Intravilan, ta zonă de locuințe, 140 parcele■
500-700 mp flecare, zonă rezidențiala, plan d 
urbanism și de utilități aprobat. Preț 17-3 
euro/mp. 223400,0742/002 ’28 (Casa Betania) " 
•tatravflan, la DN 7, st 5 ’00 mp, front stradal 3J 
metri, situat ’ntre Sân' -drei șl Sîntuhalm, îi 
zonă Industrială Preț euro/mp, neg. Ttl 
223400,0720/387896.0742. '05228 (Casa BetanliE 
•taranbilravilan la DN 7,11.600 mp, front stradl 
56 metri,între Deva șl Simeria. Preț 10 euro/m J 
nea Tel223400,0724/169303,0741/120722. (Caii 

Betania) I

•tabwltaA 115000 mp, gaz, apă curent etectrlj 
Ideal pentru construit casă preț 30 euro/mp, ttl 
0746/228728-0254/ 213.050. (Casa Majestic) I
• intraviM ta Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis!
• Intravilan, Ibmria, 4700 mp, cu utilități, pteâ 

20 euro/mp, nea tel. 07 t (Megalopolis

Cumpăr teren (22)

•cumpăr teren tn Săcărâmb pentru agremer® 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 3
• urgent 8 hectare teren Intravilan la șosa
Dev> sau împrejurimi. Plata imediat Tel. 2 
(Pr>ma Invest).

• auperamenalta, zonă ultracentrală 120 ml
Deva. Tel. 0727/885561.
• central amenajat 250 mp, tel. 07265238311

(Eurobuslness) j
• vănd iau închiriez, Deva, zona Dadă alea
acces la bloc, preț închiriere: 90 euro/lună pra 
vânzare negociabil, tel. 0748225.726; 0254Î 

213.050. (Casa Majestic) 1

Alte imobile (27)

• fermă li Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, pre(
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eu robusi nes®_______________________
Imobile chirii (29)

• tocNriez 2 spații centrale, prețul pieței. T 
0720/354453.
• otar spre închiriere garsonieră pentru 2 ele 
(eleve), Deva, Str. Crângului, nr. 20 A. Teleft 
217723.

GUVERNUL
ROMÂNIEI

nistenjl Integrării
Europene
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• ofer pentru închiriere apartament mobilat, 
utilat, cartier Dorobanți, garsonieră mobilată, 
Mărăști, etaj 3, preț 150 spectlv 100 euro. Tel. 
231284,0727/066092.
• prtomcte gazdă 2 elevi sau eleve, rog serio
zitate. Tel 215868,218680.
• prtnmăigazdă 4 fete, eleve, la casă, condiții 
excelenta, preț negociabil. Tel. 0722/824218
• pttaMthi gazdă o elevă. Deva, Aurel Vlalcu, 
nr. 48 (ttr«ă liceul Pedagogic). Tel. 0254/212865.

x • eeoâral at—aalat, contorizări, 150 mp, tel. 
(•T06/5Z3Sn. (Eurobuslness)

- r : <4 - pe str. Depozitelor, pretabl le
nortro producție și depozitare, prețuri cuprinse 
Intre 2-4 eura/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• a*t repent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• ganonieri complet mobilată, preț 80 
euro/lunl tel. 215212-lnvest)
«.wiM ultracentrali contorlzată, mobi
lată, aragaz, frigider, preț 90 euro/lună, tel. 
0740/126029 (Prima-ln vest)

l
7

••Ier pentn: închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Dulllu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
luni Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• i r pentru închiriere spațiu comercial ame
najat, centrală termici st 110 mp, Ideal bar-res
taurant, zonă foarte buni preț 7 eurortnp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocen 3000)
• zonă centrali st 130 mp, 2 tipuri sanitare, 
gresie, falanțl scară interioara, termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termici supers- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Indus, telefon 
0724620358 (i an 3000)

<cM pn*M sau ap. 2 camere, (ne)mobl lat, 
de preferință pe termen lung, tel, 211587, 
0745/253852.(1 Ika)
• greieeM dac, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, bale moderni complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automată, Dorobanți. Preț 160 
euro/lunl Tel. 223406,0726987896,0740/91(688 
(CasaBetanla)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
moderni bale moderni centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, AL Constr. 
Preț 260 euro/lunl Tel 223400, 0742/005 L 
(CasaBetanla)
• repmll le închiriază pentru sediu de firmă 
sau birouri, ap. 2 camere, decomandate, zona 
Decebal, et 2, vedere la bulevard, centrală

| termici termopan, gresie, falanțl parchet 
tar nou, recent renovat La cerere se poate 

mobila pentru birouri, tel. 232808 (Fiesta Nora) 
■rana Dorobanți parter, intrare separați posi
bilitate pentru birouri sau depozit 150 
•uro/lunl tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
•zona Dorobanți, et 1, superamenajat, dotat 
120 euro, tel. 124296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• zona Ddu Zamflrescu, dea, mobilat parter, 
400 euro/lunl cu cheltuieli Incluse+menajerl 
tel. 224.296,0745-367893. (Garant Consulting)
• amonaM*# occidental, ct nemobilat zonă 
buni preț 1000 ron, tel. 0741-154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, dea, contorizări, 120 euro/ 
luni tel. 221001,0742/471922. (Casa Blanca)
• ol* ap. 2 camere, gresie, falanțl podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lunl tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garaoohrt dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noul tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o luni tel- 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vM mobilați garaj, plsdnl preț 1000 
euro/lunl tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilați zonă centrali 
complet mobilați zona Opera, preț 100 
euro/lună * avans pe o luni tel. 221001, 
0723/829068 (Casa Bl;
• ol* larMnfert mobilată șl utilați zonă 
centrală, preț 90 euro/lunl tel. 221001, 
0723/83060. (Casa Blanca)
• ol* omori în zonă buni Deva, preț 100 
euro/lună + avans* cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer spațiu comerdai, în Orăștie, 100 mp, preț 
550 euro/lunl neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer hală-depozit în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lunl neg., tel. 718833, 0740/136413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer apațlu comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lunl neg, tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
•ofer deport-platforml în Deva (2 hale Indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lunl neg, tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)
• inanl raațhi comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg, teî. 718832 0740-130413. (Partener Hune
doara)

• aht cart 2 camere, zona Banca Român easel 
preț 200 euro/lunl tel. 206003,230324 (Mlmason)

• ofer ii comercial, 33 mp, pretabll ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Dada, preț 150 
euro/lunl tel. 0740173103 (Mlmason)

• «I* «Mu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mll/lunl tel. 0745/159573,206003 (Mlmason)
• al* hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioara. 2500 mp, apl gaz, zona peste linie, preț 
80 ml neg/lunl tel. 206003,230324 (Mlmason)
• «fer apețhi comercial amena|at modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță, 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 300 
euro/lunl tel. 206003,230324 (Mlmason)
• «I* apatiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabll birouri, preț 6 mil/lunl tel. 
07454640725 (Mlmason)

Auto românești (36)

Decese (75) Comemorări (76)

• zona M. Viteazul, dea, amenajat mobilat ct 
250 euro/lunl tel 224296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
•zona Cangialo, e.t 1, mobilat utilat ct 320 
J/lunl + menajeri tel. 224.296, 0745-367893. 
(Garant Consulting) .

loc, bucătărie mobilați parter, pt locuit sau 
birouri, 1800 euro/lunl tel. 224296,0745-367893. 
(Garant Consulting)

• vând regent Dada Nova T, af 1997, stare foarte 
buni unic proprietar, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0254/232442, Deva.

Auto străine (37)

• vănd opal Astra 1,7 TDI Elegance, af 2001, 
dotări complete, stare foarte cynl preț nego
ciabil. Tel. 0721/251652.
• vănd Renault 25, Diesel, af 1987, consum 6 
litri/10O km, stare buni RT 10/2006, preț 1750 
euro, negociabil. Tel. 222120,0741/153075.
• vănd VW Golf IV19 TDI, albastru metalizat full 
option, preț bun sau schimb cu auto. Tel. 
0723/457766.

Fiica Maria, fiul Adrian, nora Doina și nepoții Oana Maria, 
Andreia Roxana și Bogdan Adrian anunță cu durere în 
suflete trecerea în neființă a celui care a fost

MANIU ANDREI
Trupul neînsuflețit se află depus la Capela Bejan. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Se împlinește un an de lacrimi, durere și dor de când a 
plecat dintre noi draga noastră mamă, soacră, bunică, 
străbunică, soră și cumnată

ELENA MINELA CĂNȚĂLARE
Parastasul de pomenire duminică 11 septembrie, la Biserica 
Ortodoxă Vulcez - Vețel. Nu te vom uita niciodată.

Familia

Personalul secției ATI a Spitalului Județean Deva este 
alături de colega lor Lacrima Onciul în greaua încercare 
pricinuită de pierderea mamei sale. Sincere condoleanțe.

Un ultim omagiu pentru cel care a fost

ing. TRIF CORNELIU
din Orăștie din partea foștilor colegi de la Popeci Utilaj 
Greu Craiova. Sincere condoleanțe celor îndoliați.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând pardesiu stofă Cabardin, nr. 52, talia II, 
300.000 lei, bej și haină de piele neagră lungi 
talia 2, mărime 52,500.000 lei. Tel. 213053.

• vând abricht cu 4 operațiuni, burghiu, circular 
și freză, Brad, tel. 613295.
• vând foarte avantajos semănătoare de grâu 
și porumb, noi. Tel. 0258/760308
• vând tract* 36 CP cuplu 6 - Renault, 
semănătoare păioase și porumb 17 rânduri, 
mașini de erbicidat 400 I, 600 I, prlșitoare 
porumb și cartofi, mașină scos cartofi. Tel. 
0723/378752,263472.

• SC Artizanala SRL, situată hi Deva, sir. LL 
Caragiafe, nr,20(spats Pompieri Jtnrfe In 
Complexul Comercial: pălării damă șl 
bărbați șl repd bfebațl crttate mrerioarl 

la cele mal mid prețuri.

Materiale de construcții (53)

Moto-velo (41)
• vând bicicletă universală cu 18 viteze, stare 
foarte buni preț 1.500.000 lei, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând Coop* harley Dawidson nou, motor 4 
timpi, 49 cma pornire la buton, genți aluminiu, 
preț negociabil. Tel. 0254/228841.
• vând motoddvtâ Jawa, stare perfectl preț 
600 euro. Tel. 0726/854636

• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând dfctanțieri pentru fier beton (pureci) 
diferite dimensiuni. Telefoane 214664, 
0723/227569.

Electrocasnice (56)

SC ALIMENTARA 
SA DEVA 
angajeazâ:

1 persoane muncitor 
necalificat (femeie de 

serviciu)

1 persoana - vânzător.

Informații la tel. 216.406.

Microbuze. Dube (38) Piese, accesorii (42)
• vănd microbuz 12+1 locuri, motor Diesel, 2400 
cma af 1987, stare foarte bună de funcționare, 
preț negociabil, preț 14.000 ron, posibilitate rate. 
Tel. 0722/161661.
• vând t Peugeot 15, af 1988 2500 cma 
consum 10%, 14 locuri, supraînălțat licență 
execuție plus transport clasif. cat IV plus 
convenție, preț 5000 euro. Tel. 229034.

■ vând tv nou pentru Opel Vectra, preț 50 euro 
și jenți tablă 13.4 găuri, preț 15 ron/bucata. Tel. 
214664,0723/227569.
• vând piese Lada noi, originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față, parbrize noi. Tel. 
770687.

• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastia centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând congelator 5 sertare, preț avantajos. Tel. 
770735,770367.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, preț 3 milioane 
lei, negociabil. Tel. 233166.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mașină de spălat mică plastid, 80 ron. 
Tel. 0720/306332.

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă 2 axe pentru microbuz, model 
furgon, stare foarte buni af 2000, preț nego
ciabil, 9500 ron. Tel. 0722/161661.

CERINȚE:
^DOMICILIUL STABIL IN DEVA HPOSESOR AUTOTURISM PROPRIU 
HCUNOȘTINTE OPERARE PC 0DINAMIC, ENTUZIAST, CARISMAT1C

RESPONSABILITĂȚI:

0PRELUAREA/LIVRAREA COMENZILOR LA SOLICITAREA CLIENȚILOR
SE OFERĂ:

0 SALARIU MOTIVANT BTELEFON MOBIL 0ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE 
ÎNTREȚINERE AUTO

CEI INTERESAȚI POT TRIMITE CV-URILE LA FAX 0236/496777.
(30146)

RECLAME

Garaje (43)
• închiriez garai în Deva, Aleea Patriei. Tel. 
0722/526637.
• închiriez garaj în zgna Pieței centrale, 
amplasat la parter de bloa 20 mp, current, apl 
preț 20 euro/lunl tel. 0745/640725 (Mimason)
• închiriez In zona Cuza Vodl amplasat la 
parter de bloc, încălzit apă curentl preț 80 
euro/lunl tel. 0745/253413 (Mimason)
• 21 mp, cu grup sanitar, poate fi folosit ca 
spațiu comerdai, zona Deva, Str. împăratul 
Traian, preț 500.000.000 rol neg, tel. 0746/225.726; 
0254/213.050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând câine de rasă Boxer, vaccinat, carnet de 
Sănătate. Tel. 0723/994164.
• vând castraveți, preț 0,70 ron (7.000 lei/kg). 
Tel. 262069.
• vând fân și luceml cantitate mare, 1500 ■ 200 
kg, sat Boz, comuna Brănișca, nr. 27. Tel. 
0723/148741.
• vând lucemă cosită pusă pe 10 pari, Vețel. Tel. 
237761.
• vând vaci 7 ani și vițea de 6 luni, preț la 
vedere. Tel. 264682,0722/299806.

Cu sufletele cernite, familia îndo
liată anunță împlinirea a 40 de 
zile de când a trecut la cele 
veșnice aceea care a fost

VALERIA MARINESCU 
născută Grec, ființă de aleasă 
noblețe sufletească, model de 
credință și devotament familial. 
Slujba de pomenire va fi oficiată 
în Cimitirul Bisericii ortodoxe 
din comuna Gurasada, duminică 
11 septembrie, ora 12. Dumnezeu 
s-o odihnească în împărăția Lui.

Și acum, când floarea vieții mele se va stinge și trupul meu 
va fi undeva un bulgăre de țărână, doresc o ultimă dorință 
- ca acei ce m-au iubit cu adevărat să nu-mi tulbure somnul 
cu plânsul lor, ci să-mi aducă flori, multe amintiri duioase 
pentru acele zile ce au fost triste și frumoase. Se împlinește 
un an de la tecerea în neființă, la 11 septembrie 2004, a 
mamei, soției

profesoarei VICTORIA LEUCEAN
Durerea noastră rămâne ascunsă în inimile și sufletele 
noastre, iar lacrimile vor fi picătură de rouă pe flexile 
proaspete de pe mormântul ei. Dumnezei’ JV odihnească.

Familia

Matrimoniale (69)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Infor'm Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22 03-65.

• vând 6fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mici masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 2,50/3,50 m, 
culoare bordo, neg. Tel. 218597, după ora 21.
• vând birou din lemn pentru elev, preț 700.000 
lei, negociabil. Tel. 233084.
• vând bufet bucătărie, culoarea lemnului, 
model deosebit, cu vitrină, rafturi și corp sertare 
mari, 158/0,60/2,07 m, preț 2,5 milioane lei. Tel. 
214028
• vând canapea extensibilă 1,50/0,85, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin șu un cuier 
de hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte buni preț 55 milioane 
lei. Tel. 221060.
• vând moMâ de sufragerie 3 corpuri, furnir 
mahon și canapea extensibili stare foarte 
buni preț 7 milioane lei, negociabil. Tel. 260126.
• vând moHter discotecă stil modern, stare 
foarte buni preț avantajos. Informații tel. 
0746/896880.
• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/2157'95.
• vând sobă teracotă culoare maro, puțin 
folosiți Tel. 611255 după ora 20.
• vând regent mobilă de dormitor culoare fag, 
dulap 3 uși și pat, mobilă de bucătărie și 
biblioteci toate noi, prețuri negociabile. Tel. 
0743/099981,230206 după ora 20.
• vând uțâ stejar, 2 canate și remorcă Aro. Tel. 
0724/705998

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.

Altele (61)

• domn 43 ani, doresc cunoștință cu o doamnă 
de vârstă apropiată pentru căsătorie. Tel. 
0721/170245.
• Agenția matrimonială romăno-italiană SC 
ROMEMCENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele înte 18 - 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678, 0254/745866, 0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedicenter.net.

• transport persoane în Austria, preț 40 
euro, duminică 11 septembrie cu auto
turism Pontiac Tel. 0254/246342 
0745/468766

Televizoare (48) /
• vând tv și amplificator Grundig, Sony, 51 cm, 
model nou. Tel. 074r, z53413,218234 seara.

• vând fustă piele neagră nr. 50,100 ron și vestă 
pW“ bărbați nr. 50. 70 ron, negociabil. Tel. 
U720/306332.
• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr, 
54 - 58 confecționat de fabrici stare excelentă 
nrpt Itn purn nnnnr.iahii. Tel. 212272.

• vând 2 butoaie.de lemn pentru vin sau țuică 
puțin folosite. Tel. 216347 după ora 20.
• vând cânt* 500 kg, moară pe piatră cu 
ciocane, țeava neagră de 6 m, 11/2, negociabil. 
Tel. 775703.
• vând cânt* platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 mp, stare ireproșabili preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cazan pe lemne pentru încălzire 
centrali tip Viadrus, U 22, 50 kw, în stare 
perfectl a funcționat iarna 2004 ■ 2005, preț 
convenabil. Tel. 0746/985202.
• vând covor iută 3,5/3 m, nou. Tel. 211603.
• vând covor persan 3/2 m pe roșu, nou, țesut 
manual, 700 ron. Tel. 0720/306332.
• vând foarfecă de tuns profesională 45 ron și 
reșou voiaj nou 15 ron. Tel. 0720/306332.
• vând servicH de rubin de 50 ani, bibelouri 
vechi, radio cu pick-up, de 60 ani, negociabil. Tel. 
0720/306332.
• vând candeWau cristal deBoemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând candelabra metal, 2 brațe, preț 35 ron. 
Tel. 0720/306332.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Danciu Nicolae. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Olaru Olguța. Se declară nul.

Umanitare (66)

• laboratorul de anafizemerficaie SC Vitros 
SRL (vizavi de hotel Sarmis) oferă analize 
merâcafe compensate, toată baia septem
brie. TeL 0254/212

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• efectuez transport marfă, local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240.Tel. 229611,0740/953297.

• execut lucrări de amenajări interioare, 
gips carton, modele deosebite, cel mai bun 

port calitate - preț. TeL 0721/267912

• executăm decupări, gravări, inscripțio
nări pe: plachete ABS, plexiglas, duralumi- 
niu, bronz, etc, pentru plachete birouri, pla
chete de semnaRzare, numere de invent*, 

elociri, afișaje pubfidta e vok ne- 
brice, ecusoane și insigne, etichete indus
triale și fețe pentru aparatura electronică 
sau mașini unelte, ifișaje luminoase, 
Inscripționări pe sticli TeL 0721/671345, 
0254/228306

• Important I societate comercială execută 
ferestre și uși doi lemn triplu stratificat la 
preț de pvc sau aluminiu. Tel/fax 
'“W783948 tei 0745/500220.

• persoană fizică autorizată recondiționez

• ofer servicii de menaj și alte munci 
godpodărești la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.
• transport mobili electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc; asigur demontarea 
acestora pentru transport. Tel. 225578, 
0744/934462.
• confecționez huse pentru Logan, Solenza, Clio, 
Peugeot 307, Opel Astra 17 DTI, Golf 4, Renault, 
Megan, Scenic, Clio, Twingo, microbuze, auto
buze, Deva, str. Florilor nr. 1 - Micul Dalas. Tel. 
0727/756681.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez personal muncitor (bărbați) 
pentru lucru In legumicultura. Informații 
după ora 22 la teL 230427,0727/886438

______________________________________________

• caut femeie pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, informații la telefonul 219934.

• caut femeie, pentru a îngriji la domiciliu, o 
femeie bolnavi în Simeria. Tel. 261618

• Editura Emia angajează tehnoredactori 
cu experiență In domeniu. Rebțj: Deva, str. 
M. Averescu, bL 20, parter, teL 0264/230246

• SC Infomin SA Deva, teL 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentru 
culegere date.

• SC Refraceram SRL Bara, str. Principali 
nr. 314, comuna Bara, angajează urgent 
manevrant Relații tel 0254/778001, 
0744/569462

• societate comercială angajează munci
tori necalificați de preferință cu domidlul 
in Deva, în condiții avantajoase. TeL 
-’254232715,226149.

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
Web:www.romedicenter.net
butoaie.de
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• încă unul. Un taifun puternic, numit Kha- 
nun, se apropia, ieri, de arhipelagul Oki
nawa, în sudul Japoniei, după ce taifunului 
Nabi a provocat moartea sau dispariția a 32 
de persoane.

Dat în judecată că a copiat

• Onorific. Cineastul japonez Hayao Miyaza
ki, mare maestru al producțiilor de animație, 
a primit, ieri, un Leu de aur onorific pentru 
întreaga sa carieră, la festivalul de la 
Veneția.

Incendiu

■ Un compozitor 
francez îl dă în judecată 
pe fostul manager al 
trupei Sex Pistols.

Angers (MF) - Un compozi
tor francez l-a acționat în jus
tiție pe producătorul englez și 
fostul manager al trupei punk 
Sex Pistols, Malcom McLaren, 
acuzându-1 că a copiat una 
dintre operele sale într-un 
cântec din coloana sonoră a 
filmului „Kill Bill”.

Compozitorul Benjamin B., 
cunoscut și sub numele de 
Lancelot, susține că acest cân
tec, „About her”, este copia 
Adelă a uneia dintre operele 
sale, depusă în ianuarie 2003

■ Furtuna tropicală 
Ophelia a devenit ura
gan de nivelul 1, al șap
telea din acest sezon.

Miami (MF) - Furtuna tro
picală Ophelia a devenit al 
șaptelea uragan din acest se
zon și urmează să ajungă în 
statul Florida, a anunțat joi 
Centrul național pentru ura
gane (NHC). Acesta este pri
mul uragan care amenință 
Statele Unite, după Katrina.

Ophelia se apropie

la Societatea Autorilor, Com
pozitorilor și Editorilor de 
muzică, sub numele de 
„Smith Ballade”.

El a compus-o în 2002 și 
i-a propus-o lui Malcom 
McLaren pentru proiectul 
unui album pe care îl pre
gătea în cinstea designerului 
Christian Dior, dar care nu 
a mai fost realizat.

Reprezentanții Societății 
Compozitorilor au cerut rea
lizarea unei analize compa
rative a celor două piese. Lan
celot a cerut o despăgubire de 
100.000 de euro daune finan
ciare și morale și o expertiză 
pentru verificarea veniturilor 
aduse de piesa lui Malcom 
McLaren.

Rucsac nou
Washington (MF) - Cer

cetătorii au pus la punct 
un rucsac generator de 
electricitate, care ar tre
bui să permită evitarea 
transportului de baterii 
grele de către soldați 
sau agenți de securitate.

Folosindu-se de mișca
rea pe verticală a ruc
sacului în timpul mer
sului, oamenii de știință 
de la Universitatea din 
Pennsylvania au inven
tat un sistem care per
mite transformarea ene
rgiei mecanice în elec
tricitate. Dacă rucsacul 
cântărește între 20 și 38 
de kilograme, mișcarea 
din timpul mersului per
mite 
gene
rarea a 
până la 
7,4 watts 
de elec- 
tricitate, 
potrivit 
cercetă
torilor.

Praga (MF) - Nouă 
unități de pompieri 
au fost mobilizate, 
ieri dimineață, pen
tru a lupta împotriva 
unui incendiu grav 
care a izbucnit în 
Parcul Național Ces- 
ke Svycarsko, din 
cauza imprudenței a 
doi minori, au anun
țat autoritățile 
locale.

Ca un tata
Los Angeles (MF) -
Actorul Ashton
Kutcher (27 ani), care 
are o relație cu actrița 
Demi Moore (43 ani), 
a declarat că a 
început deja să aibă 
„instincte paternale, 
protectoare". El a 
declarat că ar vrea să 
fie un tată bun pen
tru fiica cea mare, 
Rumer (17 ani). Scout 
(14 ani) și Tallula (11 
ani), copiii lui Moore 
din căsnicia cu Bruce 
Willis.

Ophelia amenință Florida
în jurul orei 21:00 GMT 

(0:00, ora României), rafalele 
de vânt atinseseră aproape 
120 de kilometri pe oră, dar 
ciclonul era încă staționar, a 
precizat NHC. Centrul ura
ganului este deocamdată loca
lizat în Oceanul Atlantic, la 
circa 112 kilometri distanță 
de Cap Canaveral, în Forida.

Uraganul, clasat in nivelul 
1 pe scara Saffîr-Simpson, ar 
putea avansa lent către nord- 
est și va crește în intensitate. 
NHC nu este încă ăigur cu 
privire la zona de coastă care 
ar putea fi afectată de Ophe
lia, dar a apreciat că cel mai 
probabil loc de impact este 
Cocoa Beach, în apropiere de 
Cap Canaveral.

Uraganul ar putea provoca 
în următoarele zile rafale vio
lente de vânt și ploi torențiale 
în centrul și nord-estul statu
lui Florida, precum și în 
sudul Georgiei.

Sean Penn
■ Actorul a trecut prin 
orașul New Orleans 
încercând să ajute la 
salvarea sinistraților.

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Sean Penn a fost 
descris drept „erou ameri
can”, în urma eforturilor sale 
de a-i ajuta pe cei care au 
avut de suferit din cauza ura
ganului Katrina, relatează 
Female First Online.

Actorul care a jucat în 
„Mystic River” a fost ridi
culizat de presă după ce un 
jurnalist australian a declarat 
că barca vedetei era gata să 
se scufunde atunci când a 
plecat spre zona afectată de 
uragan, din cauză că ar fi

Sean Penn a salvat 40 de persoane

uitat să astupe o gură de scur
gere. Dar istoricul Douglas 
Brinkley, care a fost martor 
la eveniment, susține că aces
te informații sunt complet fal-

Statuia unei zeițe persane
Praga (MF) - O statuetă a zeiței persane 

a purității și fecundității, Anahita, veche de 
aproximativ 15 secole, a fost descoperită de 
curând, în timpul unor săpături arheologice 
din apropiere de Praga, au anunțat joi arhe
ologii. Datând probabil de la începutul 
dinastiei sasanide, între anii 226 și 633, a 
imperiului persan, statueta a fost descope
rită în apropierea unui cimitir. Această sta
tuetă din gips aparținea unui șef de trib și 
ar fi putut să fie adusă în Boemia în tim
pul unei expediții comerciale sau militare 
de-a lungul frontierei nordice a imperiului 
roman. Anahita este zeița persană a 
purității, fecundității și învestiturii regale. 
Stăpână a războiului și a destinului băr
baților, ea este comparată cu zeița Venus.

Salvați de clopoțel (Foto: epa)

Sistem medieval în Italia
Londra (MF) - Italia va re- 

instaura un sistem datând din 
epoca medievală, destinat ma
melor disperate care-și aban
donează copiii, într-o încer
care de reducere a numărului 
bebelușilor abandonați la 
întâmplare și lăsați să moară.

Un prototip al noii versiuni 
a nișei pentru copiii aban
donați, lucru obișnuit la 
mănăstiri și biserici până în 
secolul XIX, va fi gata până la 
Crăciun. O astfel de nișă, care

i
i
I

r

Timea
Are 16 ani și este 
mare amatoare de 
muzică, sport și 
^distracție.

, I 
scurgere. Barca era supraînț 
cărcată cu oameni. A luat un 
pic de apă, așa cum se întâm- - 

de obicei la bărci”.
, „L-am văzut salvând aproa

pe 40 de oameni. S-a băgat 
'până la brâu în acea apă tox
ică. Nu o să comentez asupra 
călătoriilor lui Penn în Irak 
sau Iran, dar în acest caz a 
fost un erou american”.

Actorul, cunoscut pentru 
activismul lui politic, a fost 
acuzat că și-a luat un fotograf 
cu el în New Orleans, pentru 
a-i-fi recunoscute eforturile. 

•; Dar Penn insistă că a fost cât 
se, pentru că Penn a salvat 40 
de persoane. Brinkley, Care 
scrie despre cum'își revine 
orașul după dezastru, a decla
rat: „Nu a eXistat nici o

(Foto: EPA)

se poate de bine intenționat. 
„Am mers acolo cu câțiva pri
eteni^ pe cont propriu. Sigur? 
că ani atras atenția unor 
fotografi.”, a declarat Penn.

le permite mamelor să lase 
copilul fără să fie văzute, va 
fi instalată la spitalul Santo 
Spirito, lângă Vatican, anul 
viitor. Nișa modernă este 
echipată cu senzori termici 
care alertează medicii și infir-’ 
mierele. Creșterea numărului 
nou-născuților abandonați 
coincide cu sporirea imigării 
ilegale spre Italia. Autoritățile . 
intenționează să amplaseze o 
sută de nișe speciale pe întreg 
teritoriul Italiei.


