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Vremea va fl în general frumoasă. 
Dimineața, izolat, se va semnala ceață.

dimineața la prânz seara

42.000 de rromi în

Vineri, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mal complet supliment TV cu 16 pagini inte
gral color, detalii și poze din culisele filmelor.

Precizare
Fotogl’afîa de acompaniament a articolu

lui „Rrotni prinși cu năvodul", apărută pe 
pagina î. în Cuvântul liber din 17 septembrie 
a.c., este q fotografie generică, de arhivă. Per- 

\ soanele'despre care se tace vorbiri in arti
col nu au nici o legătură cu cele care apar, 
camuflate, in fotografie. Am făcut această 
precizare, in ideea că cineva ar putea 
pretinde că recunoaște persoanele care apar 
în fotografie cu fața ascunsă sub raster.

Tentativă de suicid
Hunedoara (M.T.) - Un bărbat de 53 de 

ani, din Hunedoara, s-a aruncat, ieri noapte, 
de la etajul doi al blocului în care locuia. 
Politia Hunedoara a fost anunțată, în jurul 
orei 02:00, de către doctorul ANA B., de la 
spitalul din localitate, că a fost adus la 
urgentă un bărbat care prezenta multiple 
traumatisme. Vincențiu I. se afla sub influ
enta băuturilor alcoolice și, în urma unor 
certuri cu familia, s-a aruncat de la etaj.
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■ Fiindcă mulți s-au 
declarat români, la 
recensământ s-au înscris 
doar 6823 de rromi.

Deva (I.J.) - Interesul insti
tuțiilor deconcentrate pentru 
problemele de integrare cu 
care se confruntă comuni
tatea rromă n-au efectul scon

tat cu toate cerințele Uniunii 
Europene. Vina, spun chiar 
liderii romilor din județ, o 
poartă ei înșiși pentru că nu- 
și declară etnia și nu se anga
jează. Pe de altă parte, „pri
mim bani europeni pentru 
integrarea rromilor, însă ori
ce interes din partea noastră 
este degeaba dacă Guvernul 
nu contribuie cu partea tării

noastre”, întărește Corina 
Kopeti, Prefectura Hunedoa
ra. Conform unor statistici 
neoficiale, romii din județ de
pășesc numărul de 42.000 față 
de 6.823 cât arată ultimul 
recensământ. Conducerea 
AJOFM Hunedoara prezentă 
la o masă rotundă cu liderii 
rromilor din județ, a demon
strat că își dă concursul pen-

județ 
tru integrarea lor și chiar au 
bani pentru aceasta. Condiția 
este ca romii să termine 
măcar 8 clase și să facă cur
suri de calificare gratuite, 
însă interes nu prea există 
pentru muncă, „Rromii s-au 
puturoșit pentru că s-au obiș
nuit cu banii primiți de la 
stat”, întărește Gh. lordache, 
unul dintre liderii rromilor

Alertă! Vjne gripa aviară! 
Autoritățile sanitar-veterinare 
județene au decretat alerta în 
toate comunele județului, iar 
medicii veterinari sunt 
instruiți pentru raportarea 
oricărui caz suspect, /p.3

(Foto: Traian Mânu)

Cozma, din nou la răcoare
■ Aseară, la ora 19,20, 
un echipaj al Poliției l-a 
reținut pe Miron Coz
ma lângă Otopeni.

București (D.L) - înalta 
Curte de Casație și Justiție a 
decis, ieri, că fostul lider al 
minerilor din Vale, Miron 
Cozma, are de executat 10 ani 
de închisoare pentru insti

gare la subminarea puterii de 
stat. Instanța supremă a res
pins, astfel, recursul în dosa
rul Costești, menținând deci
zia Curții de Apel București, 
din decembrie 2003, cu privire 
la condamnarea lui Cozma și 
a altor cinci lideri sindicali ai 
minerilor pentru implicare în 
evenimentele din ianuarie 
1999. Avocatul lui Miron Coz
ma, nu a exclus posibilitatea

unui recurs la Curtea Euro
peană a Drepturilor Omului. 
El a mai afirmat că va încer
ca contopirea actualei sen
tințe cu cele anterioare, exe
cutate deja în închisoare de 
fostul lider. Cozma a mai fost 
condamnat la 18 ani de închi
soare pentru mineriada din 
1991 și la 7 ani de închisoare 
pentru mineriada de la 
Stoenești. /p.3

Lipsă candidați
Hunedoara (I.J.) - Scos 

la concurs în septembrie, 
postul de șef al Poliției 
Municipiului Hunedoara 
nu este solicitat de nici 
un candidat. Mai intere
sant este postul de adj. 
șef poliție care este vizat 
deja de doi candidați: fos
tul șef al Poliției Hune
doara și un subcomisar.

Greviștii continuă protestul
■ După doi ani și 
jumătate de la disponi
bilizare, 140 de per
soane își cer drepturile.

Deva (I.J.) - Nici dreptatea 
irevocabilă acordată de in
stanță, nici ajutorul Prefec
turii și nici greva foamei 
declanșată de mai mult de o 
săptămână de foștii salariați 
nu le aduc banii cuveniți 
protestatarilor.

„Sentința irevocabilă a tri
bunalului care ne dă câștig de

lichidare. Joi vom primi 
răspunsul judecătorului sindic 
la contestația făcută de noi. 
Dacă nu va fi favorabil, vom 
protesta în fața Prefecturii 
până ne câștigăm dreptatea”, 
afirmă lidera protestatarilor, 
Elena Căinanț.

Potrivit unui tabel preli
minar al creditorilor Rempes 
SA Deva, aflată în procedură 
de faliment, protestatarii nu 
își pot lua salariile decât în 
momentul în care se plătesc 
datoriile către stat și către 
agenții economici, situându-
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• Nu renunță. Japonia va continua să ceară 
Rusiei restituirea celor patru insule din Arhi
pelagul Kurile, în pofida declarațiilor 
președintelui Vladimir Putin, care nu este 
pregătit să pună în discuție suveranitatea 
Rusiei asupra insulelor.

’ ■' ? 5' ’
• Amenințare. Grupul Salafist pentru Predi
că, și Luptă, o mișcare islamistă algeriană, a 
publicat, luna aceasta, un comunicat ame
nințător la adresa Franței, a informat, 'marți, 
o sursă apropiată anchetatorilor care au are
stat, luni, șapte membri ai acestei grupări.

Critici la adresa Administrației

Propus premier
Varșovia (MF) - Kazi- ; 

mierz Marcinkiewicz, i 
un economist în vârstă | 
de 46 de ani, a fost pro- i 
pus pentru funcția de 1 
prim-ministru al Poloni
ei, de partidul conserva
tor Lege și Justiție i 
(PiS), care a câștigat ale- ț 
gerile parlamentare de 
duminică, a anunțat li
derul acestei formațiuni, 
Jaroslaw Kaczynski. Ja- i 
roslaw Kaczynski, cel 
care ar fi candidat în | 
mod normal din partea 
PiS la funcția de premi- i 
er, a hotărât să se retra- i 
gă din această cursă I 
pentru a nu sta în calea [ 
fratelui său, candidat la H. 
alegerile prezidențiale i 
de la 9 octombrie. ;

Kazimierz Marcinkiewicz
(Foto: EPA)

Atac sinucigaș în Irak
Bagdad (MF) - Cel puțin cinci persoane 

și-au pierdut viața într-un atentat cu bombă 
care a vizat, ieri, un centru de recrutare 
al armatei irakiene din orașul Tal Afar, 
situat în nordul țării, relatează BBC News 
online.

Un terorist sinucigaș a detonat explozi
bilul pe care îl purta sub haine în mijlocul 
unor persoane care se aflau în căutarea u- 
nui loc de muncă, în orașul Tal Afar, a de
clarat un ofițer din cadrul forțelor de poli
ție irakiene.

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite 
în urma deflagrației.

Acesta este cel de-al patrulea atac major 
comis împotriva forțelor de securitate ira
kiene în ultimele patru zile.

Cel puțin zece persoane și-au pierdut via
ța marți, în urma unui atac care a avut ca 
țintă recruți ai poliției din orașul Baaquba.

In vizită Președintele Traian Băsescu 
și omologul său turc, Ahmet Necdet Sezer, 
trec în revistă garda de onOare, în cadrul 
ceremoniei ce a avut loc ieri, la Palatul Pre
zidențial din Ankara, cu ocazia vizitei șefu
lui statului român In Turcia. (Foto: epa)

Lynndie England
(Foto: EPA)

■ Quinton Quayle: Ro
mânia nu are o adminis
trație publică compe
tentă și imparțială.

București (MF) - Ambasa
dorul Marii Britanii în Româ
nia, Quinton Quayle, a decla
rat, ieri, la o conferință pri
vind dezvoltarea resurselor 
umane in cadrul administra
ției publice, că România nu a- 
re în prezent o administrație 
calificată, competentă și im
parțială.

„România trebuie să fie ac

Europarlamentarii susțin Constituția

Condam
nată
Fort Hood (MF) - 
Lynndie England, 
membră a armatei 
americane implicată 
în scandalul abuzuri
lor din închisoarea A- 
bu Ghraib, a fost 
condamnată la trei 
ani de închisoare 

pentru rele tratamen
te aplicate deținuților 
irakieni și a fost ex- 
dusă din armată. Tâ
năra (22 ani) a izbuc
nit în plâns în mo
mentul în care s-a a- 
nunțat sentința. Fo
tografia fetei, zâm
bind în fața unui de
ținut irakian dezbră
cat și ținut în lesă, a 
făcut înconjurul lumii.

Strasbourg (MF) - Liderii 
principalelor grupuri politice 
din Parlamentul European 
(PE) și-au exprimat, marți, 
susținerea pentrd Constituția 
europeană, refuzând abando
narea proiectului in pofida 
respingerii textului de către 
electoratul din Franța și O- 
landa.

Parlamentarii europeni au 
reacționat astfel la declarații
le președintelui Comisiei Eu
ropene, Jose Manuel Durao 
Barroso, care a apreciat, săp
tămâna trecută, că nu se va 
mai vorbi de Constituție în

Cadru nefinalizat
Ankara (MF) - Turcia a SU- r 

gerat că deschiderea negocie
rilor de aderare la Uniunea 
Europeană, programată pen
tru data de 3 octombrie, va 
depinde de conținutul cadru
lui negocierilor, care nu a 
fost încă finalizat.

„Este normal să facem pa
sul final după clarificarea to
tală a cadrului negocierilor și 
propria evaluare a acestuia”, 
a declarat purtătorul de cu
vânt al Ministerului de Exter
ne turc, Namik Tan.

El a exclus orice altă for
mulă sau propunere.

Membrii UE nu au reușit 
încă să ajungă la un acord 
privind documentul care sta
bilește principiile de bază ale 
negocierilor, care ar trebui să 
înceapă luni la Luxemburg. 
Ambasadorii țărilor UE ur
mează să întâlnească din nou, 
azi, la Bruxelles, într-o nouă 
încercare de a ajunge la un 
acord, strict necesar înaintea 
începerii negocierilor.

Conflictul transnistrean 
va dura încă 15 ani

Ghișinău (MF) - Liderii de 
la Tiraspol și-au exprimat pă
rerea că vor mai trece cel pu
țin 15 ani până la soluționa
rea definitivă a problemei 
transnistrene și au formulat 
rezerve cu privire la partici
parea Statelor Unite și a Uni
unii Europene în calitate de 
observatori.

„Sigur că o decizie politică 
privind reglementarea proble
mei transnistrene poate fi a- 
doptată și în decurs de un an, 
dar soluționarea propriu-zisă 
va dura încă mult timp. în 
Bosnia s-a adoptat o decizie 
politică privind rezolvarea 
conflictului încă din 1995. Au 
trecut zece ani, iar procesul 
continuă”, a spus ministrul 
de Externe de la Tiraspol, Va
leri Litkai.

tivă în toate domeniile de ac
tivitate ale Uniunii Europene 
și în acest scop are nevoie de 

n..................  -
România are nevoie de o adminis

trație publică calificată, compe
tentă și imparțială.

Quinton Quayle

................................................n 
o administrație publică califi
cată, competentă și imparția
lă. Dar se întâmplă oare acest 
lucru? Sincer să fiu, răspun
sul este «nu». Dar vreau să 
răspund într-un mod pozitiv 

următorii doi-trei ani.
„Cred că este inacceptabil 

ca președintele Comisiei să 
declare «iată, pentru mine 
Constituția nu are o impor
tanță' prioritară, am alte lu
cruri de făcut»”, a afirmat li
derul socialiștilor din Parla
ment, Martin Schulz, amin
tind că procesul de ratificare 
nu a fost „încheiat încă în nu
meroase state”.

„Cred că este prea devreme 
pentru a renunța la Constitu
ție”, a declarat și liderul gru
pului democraților și liberali
lor, Graham Watson.
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în ceea ce privește refuzul 
de a admite participarea Ro
mâniei la negocieri, șeful mi
siunii OSCE în Republica 
Moldova, William Hill, a sus
ținut că BucUreștiul a „recu
noscut că a comis o greșeală 
atunci când s-a retras din pro
ces, în 1992”, în timp ce mi
nistrul moldovean al Reinte
grării, Vasile Șova, a afirmat 
că „România ar putea fi an
trenată în rezolvarea proble
mei transnistrene, dar în pe
rioada post-conflictuală”.

Reuniunea desfășurată luni 
și marți la Odesa constituie 
„un pas serios în vederea so
luționării diferendului” trans
nistrean, au declarat minis
trul moldovean al Reintegră
rii și șeful misiunii OSCE în 
Moldova. 

și să spun «încă nu»”, a decla
rat ambasadorul Marii Brita
nii, țară care deține actual
mente președinția Uniunii 
Europene.

Quinton Quayle a mențio
nat că în sistemul administra
tei publice s-au înregistrat și 
progrese. El a enumerat crea
rea sistemului integrat al 
funcționarilor publici, adopta
rea codului etic, precum și in
stituirea procedurilor mult 
mai transparente de selecție 
și de dezvoltare a carierei în 
acest domeniu.

„Repet, sper că România să

Eurodeputatul Graham 
Watson a recunoscut însă că 
majoritatea membrilor gru^p- 
lui său „preferă să se con
centreze asupra acțiunilor 
vizând apropierea Europei de 
cetățenii săi mai degrabă de
cât asupra textului unei Con
stituții”.

La rândul său, Hans-Gert 
Poettering, liderul grupului 
Partidului Popular European 
(PPE, dreapta) a precizat că 
„această Constituție rămâne 
în discuție”, adăugând că cei 
care cred că ea nu mai este 
de actualitate se înșeală.

■ Camera Deputaților
a respins ieri moțiunea 
simplă a PSD, iar Se
natul, pe cea a PRM.

București (MF) - Camera 
Deputaților a respins, ieri, 
moțiunea simplă a PSD in
titulată „Nepăsarea”, împo
triva moțiunii fiind 138 de 
deputați aparținând coaliți
ei majoritare, în timp ce 
113 parlamentari au fost 
pentru, iar șapte s-au abți
nut.

Deputății PSD și ai PRM 
au vorbit despre „incompe
tența” guvernanților de a 
gestiona situația rezultată 
în urma inundațiilor.

Deputății PSD au propus 
ca, după modelul america
nilor care au dat numele 

devină stat membru UE la 1 
ianuarie 2007”, a spus amba
sadorul Marii Britanii, adău
gând că întrebarea esențială 
vizează situația României la 
momentul aderării.

„Nu vreau să zugrăvesc.^ 
imagine prea pesimistă deB. 
rece, pe ansamblu, sunt opti
mist. Cred că România se 
schimbă și de asemenea și 
adminstrația publică”, a con
chis Quinton Qifayle, adău
gând că „România merită să 
devină un stat membru al UE 
și acesta este, cu siguranță, și 
scopul președinției britanice”.

M V W ■ ■■Fara opinii 
privind clauza

Sofia (MF) - Comisarul 
european pentru Extinde
re, Olli Rehn, a declarat 
că raportul de țară care 
va fi publicat de Comisie 
nu include opinii privind 
activarea clauzelor de 
salvgardare și nici noi 
solicitări pentru Româ
nia și Bulgaria. El a spus 
că raportul privind Bul
garia rămâne critic în 
ceea ce privește justiția 
și lupta împotriva crimi
nalității organizate.

de Rita și Katrina dezastre
lor din SUA, dezastrul din 
România să se numească 
„Sulfina”.

Deputății au ținut chiar, 
la propunerea lui Petru 
Andea (PSD), un moment 
de reculegere pentru cei ca
re au murit în urma inun
dațiilor.

Reprezentanții coaliției 
majoritare au respins argu
mentele prezentate de opo
ziție, precizând' că, de 15 
ani, politica autorilor moți
unii a fost bazată pe dezbi
nare-

Senatorii au respins, 
ieri, cu majoritate de vo
turi, moțiunea simplă cu 
tema „Exploda prețurilor a 
devenit insuportabilă peni 
tru populație”, inițiată de 
PRM.
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• Cutural. La Deva, în 4-5 octombrie 2005, 
la Sala Cercului Militar, va avea loc un sim
pozion științific care marchează împlinirea a 
135 de ani de la înființarea Societății pentru 
Fond de Teatru Român. Cu acest prilej va 
avea loc și lansarea cărții „Amintiri din Țara 
Corvinilor", de loan Popa Zlatna. (S.B.)

• Creșteri le pensie. Pensia medie a per
soanelor cu vechime incompletă în muncă 
din județul Hunedoara a crescut prin recal
culare cu 23,26%. Astfel, aceasta s-a majo
rat de la 169 la 209 lei noi. (C.P.)

• Fără curent. Fostul cinematograf din 
Lupeni, singura instituție de cultură din oraș, 
a rămas de ieri fără curent electric. Adminis
tratorii spun că aceasta se datorează con
tractului expirat cu Electrica. Rebranșarea la 
curent ar putea dura o lună de zile. (I.J.)

Cozma acceptă verdictul ICCJ

Păduchi în 
școli

Deva (I.J.) - Controa
lele efectuate de medicii 
Direcției de Sănătate 
Publică Hunedoara în 
școli au dezvăluit o 
situație alarmantă. Din 
cei peste 70.000 de elevi 
controlați, peste 600 au 
fost descoperiți cu pă
duchi, râie, scarlatină, 

^hepatită și diverse mico- 
ze. Situația este cu atât 
mai gravă cu cât, la con
trolul efectuat la șapte 
zile de la acordarea 
medicației corespunză
toare, încă mai există 
două cazuri de scabie și 
12 de pediculoză. Cele 
mai multe cazuri au fost 
depistate în școli din 
Valea Jiului și munici
piul Hunedoart „La 
pediculoză și scabie, 
boala nu alege. însă, 

țeste drept, cele mai 
* multe cazuri provin din 

medii sociale extrem de 
sărace, fără acces la 
informații și fără cul
tură sanitară. Mulți 

« copii bolnavi provin din 
jboloniile de romi din 
Vale. Eforturile noastre 
s-au izbit și de un grad 
de receptivitate a popu
lației redus”, afirmă dr. 
Dan Magheru, director 
al DSP Hunedoara.

Nicolae Schiau 
(Foto: Traian Mânu)
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■ Fostul lider al mine
rilor va respecta decizia 
instanței de judecată 
care a respins recursul.

Deva (M.S., I.J.) - Gozma 
este dîspus să se pună la dis
poziția autorităților, dacă va 
fi încarcerat în cazul mineri- 
adei de la Costești, din ia
nuarie 1999, în urma respin
gerii recursului făcut la ÎCCJ, 
a declarat ieri fratele lui Coz
ma. El a adăugat că a aflat 
„cu stupoare” de hotărârea 
luată de instanța de judecată 
în cazul frateiui său, mențio
nând că este pentru a doua 
oară când Miron Cozma este 
condamnat pentru submi
narea puterii de stat”.

„A fost o grevă care a por
nit de la anunțul că minele

Târg 
închis

Miron Cozma Tiberiu Cozma Zoltan Lakatos

Fără probleme în județHunedoara (C.P.) - 
Târgul de animale 
din Hunedoara va 
mai funcționa doar 
trei luni. Consilierii 
locali au decis 
închiderea lui, 
începând cu 1 ia
nuarie 2006. „Târgul 
de animale nu-și va 
mai putea desfășura 
activitatea din cauză 
că nu poate fi auto
rizat sanitar-veterinar 
decât în condițiile 
unei investiții de circa 
159.000 de euro, 
așa cum rezultă din 
constatările evaluării 
tehnice, sanitar-ve- 
terinare, de mediu și 
economice, care a 
fost efectuată de 

către o societate spe
cializată", a precizat 
primarul Hunedoarei, 
Nicolae Schiau.

■ Anul acesta, la nivel 
național, foarte mulți 
profesori au refuzat o 
catedră la țară.

Deva (T.S.) - în plus, zilnic, 
un profesor demisionează din 
cauza salariului mic. Cuvân
tul Liber l-a contactat pe 
Simion Molnar, inspector-șef 
adjunct în cadrul IȘJ Hune
doara, pentru a afla care este 
situația în județul Hunedoara.

„Există patru sau cinci pro
fesori din județ care au

Suntem invadați de horoscop

Psihologul loan Crișan

Calculatoare
■ Programele de infor
matizare din învăță
mânt vizează și 
cluburile elevilor.

Deva (R.I.) - Acestea vor 
beneficia de rețele informa
tice compuse din 10 calcula
toare, un server și software, 
aferent pentru utilizarea pe’ 
bază de licență a tuturor apli
cațiilor. în județul Hune
doara, vor beneficia de acest 
program cinci cluburi: Deva, 
Hațeg, Lupeni, Petrila și 
Petroșani. „Singura condiție 
era ca respectivele cluburi să 
aibă un cerc de informatică și 
un conducător de activitate 

Dâlja și Bărbăteni vor fi 
închise, alături de alte reven
dicări salariale. S-au respec
tat toate procedurile prevă
zute de lege. Manifestanții au 
urmărit doar revendicări 
sindicale”, a spus fratele lui 
Miron Cozma.
Sprijin din străinătate

Tiberiu Cozma a adăugat 
că aspectul a fost relevat și de 
o delegație formată din lideri 
de sindicat din Franța, Ger
mania și Ucraina. Tiberiu 
Cozma, lider al sindicatului 
de la Exploatarea Minieră 
Lonea, a afirmat că a fost 
contactat deja miercuri de li
derul unei organizații sindi
cale din Franța care i-a trans
mis că va lua poziție împotri
va condamnării lui Miron 
Cozma. Alte reacții se 

refuzat catedrele oferite în 
mediul rural. Este vorba 
despre sate în care naveta era 
imposibilă, iar profesorii erau 
nevoiți să locuiască acolo. 
Posturile rămase libere vor 
reveni unor suplinitori după 
ce aceștia vor fi testați. în 
ceea ce privește demisiile pro
fesorilor, nu avem situații de 
acest gen. Există profesori 
care și-au luat concediu fără 
plată pentru o perioadă de un 
an sau profesoare aflate în 
concediu de maternitate”, 
declară Simion Molnar.

■ Nevoia de a visa 
este cauza pentru care 
oamenii citesc horo
scopul.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stfolaglnforniniedia.ro

Deva - Apărut pentru pri
ma dată, la începutul secolu
lui XX, într-un ziar american, 
horoscopul a devenit o 
„piesă” nelipsită din presa 
scrisă și televiziune.

Există studii care relevă 
faptul că un ziar în care nu 
apare horoscopul are mai 
puțini cititori decât unul în 
care apar aceste previziuni 
astrale. Pentru a afla răspun

pentru școli
pentru aceasta”, spune loan 
Stere, purtător de cuvânt al 
Inspectoratului Școlar. „Pre
țurile au fost negociate pe 
fondul scăderii prețului la 
echipamentele de specialitate, 
astfel că s-a ajuns la o supli
mentare a numărului de școli 
care au primit calculatoare”.

Tot prin programul SEI 
(Sistem Educațional Informa
tizat), ce este dedicat susține
rii procesului de predare - 
învățare în învățământul pre- 
universitar cu soluții infor
matice moderne, școlile hu- 
nedorene vor primi calcula
toare. în acest an școlar vor 
fi instalate în școlile din județ 
Rfi do ratolo dn

Taifunul Damrey, ce străbate sudul Chinei, a ajuns 
ieri în insula Hainan unde a ucis 10 oameni, a distrus 
case, nave și plantații agricole. (Foto: epa)

Mineriada de la Costești

așteaptă din partea unor 
organizații sindicale din Ger
mania, a mai spus Tiberiu 
Cozma.
„Este o anomalie”

Condamnat la cinci ani de 
închisoare în procesul mine- 
riadei de la Costești, din luna 
ianuarie 1999, Dorin Loiș, 
Unul dintre foștii lideri ai 
minerilor, a declarat și el că 
se va „supune” deciziei luate 
de instanța de judecată, cu 
toate că hotărârea i se pare 
„incorectă”. „Voi respecta 
hotărârea instanței de jude
cată. Mă supun, fără pro
bleme. Cinci ani trec repede. 
Sentința mi se pare incorectă.

Comandamentul gripei aviare
Deva (L.L.) - Gripa avi- 

ară ar putea ajunge și în 
județ prin intermediul 
păsărilor migratoare care 
vin în octombrie în județele 
din est. „Geografic, suntem 
destul de departe, dar luăm 
toate măsurile de prevenire. 
Am decretat alerta la ni
velul județului și am tri
mis avertizări către toate 
crescătoriile de păsări din 
județ, la Serviciul vamal, 
dar și Asociației de Vână

sul la întrebarea: Ce nevoie 
avem de horoscop?, Cuvântul 
Liber l-a contactat pe psiho
logul loan Crișan.
Se citește horoscopul

„Din punct de vedere psi
hologic, oamenii citesc horo
scopul pentru a-și crea o stare 
de echilibru. Acesta este unul 
din motivele pentru care un 
horoscop preluat dintr-un ziar 
conține foarte puține vești 
negative. Trăim într-o soci
etate în care competiția nu 
respectă nici o regulă. Iar 
horoscopul este cea mai sim
plă metodă de a intra în 
lumea fanteziei. O lume care 
promite echilibru”, susține 
loan Crișan.

Rechizitoriul nu prezintă 
realitatea. Sentința ar fi fost 
corectă, dacă se studia 
dosarul în ansamblul lui. Este 
o anomalie”, a mai spus 
Dorin Loiș.
„Sunt surprins!”

„Nu pot să contest ceea ce 
decide o instanță judecăto
rească, deci pedeapsa lui Coz
ma este corectă. Sunt însă 
surprins pentru că am crezut 
că alta va fi reacția justiției, 
dar asta e o părere personală. 
Speram că va fi încadrat la 
alt articol și nu va exista con
damnarea de astăzi”, declară 
Zoltan Lakatos, președintele 
LSMVJ.

toare Hunedoara. în județ, 
sunt la ora actuală peste 1,5 
milioane'păsări domestice 
și pentru confirmarea ori
cărei suspiciuni de gripă 
aviară, probele trebuie tri
mise și la Institutul de diag
nostic și sănătate animală 
din București. Pentru ca 
boala să nu se răspân
dească, toate păsările din 
zona afectată ar trebui dis
truse”, spune directorul 
DSV, Marius Lăzărescu.

Complex 
comercial

Hunedoara (C.P.) - 
Activitatea în Piața și 
Talciocul Viorele din 
municipiul Hunedoara 
va înceta la începutul 
lunii noiembrie. Aici, o 
firmă privată, care a 
primit în acest an avizul 
favorabil al Consiliului 
Local, va amenaja un 
complex comercial de tip 
„discounter”. Această 
construcție urmează să 
fie ridicată pe terenul ce 
aparține domeniului pri
vat al municipiului și 
care are o suprafață de 
aproximativ 6600 mp.

/i’.j’.

tiberiu.stfolaglnforniniedia.ro
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1547 - S-a născut Miguelde Cer
vantes Saavedra, scriitor, poet, dra
maturg, autorul celebrului roman 
"Iscusitul hidalgo Don Quijote de la 
Mancha" (m. 23 aprilie 1616}

1888 - S-a Mishit lingvistul și filologul 
lorgu Iordan' membru al Academiei 

Române, președinte și vicepreședinte al Comisiei Naționale 
pentru UNESCO; titlul de Doctor honoris Causa al uni
versităților din Berlin, Budapesta, Montpellier, ftixna, iași 
(29 septembrle/H octombrie) Șn. 20 septembrie 1986) 

1903 - A încetat din viață Inginerul Rudolf Diesel,s inven
tator al motorului ce S poartă numele, brevetat Tn 1892 
(ri.18 martie 1858) . ■ PL

1912—S-a născut regizorul Mithelangelo Antonioni ("Blow 
Up", "Deșertul roșu", "Ditifcolo de ri©rT, “Ultimul tango 
la Parts") ' ’ , "■ -:

Calendar religios
29 septembrie - Pomenirea Preacuviosu- 

lui Părinte Chiriac Sihastrul; celor 150 de 
Mucenici din Palestina; Sfintelor Mucenițe 
Petronia și Gudelia.

Deva (S.B.) - Sfântul Chiriac s-a născut în 
anul 448, în vremea împăratului Teodosie 
cel Mic, în cetatea Corintului. Tatăl lui, 
Ioan, a fost preot al bisericii din Corint. 
La 18 ani, s-a dus la Ierusalim și s-a 
călugărit. A trăit în nevoi, mustrând pe cei 
ce greșeau. Cu ajutorul lui Hristos a făcut 
multe minuni și a ajuns la adânci bătrâneți.

Era blând și primitor, știind mai devreme 
cele ce aveau să fie. A fost un om voinic, 
cuviincios și cu har, neschimbându-se din 
pricina bătrâneții.

Energie electrică______________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.
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21 mart.-20 apr.

I Dispecerat apă rece 227087 
| Dispecerat apă caldă 212225

Puteți ajunge la o înțelegere Intr-o problemă mal veche 
dacă o prezentați ca și cum n-ar avea o prea mare impor
tanță pentrudv.

21 «pr.oltf WHfl .... ■' _____ ... ..... - '
Oamenii care nu-și văd lungul nasului nu vă agreează. 
Faceți noi planuri, vă gândiți la investiții su‘

21 mai-20 iun. >4.

Sunteți înconjurat de dragoste, dar și de șansa unor afa
ceri prospere. Vă recuperați ita datoriile de la care v-ați 
luat gândul.

. 21 lun.-ZQ iul. . ..................... .............
Concentrarea dv e minimă. Trebuie sâ faceți multe dru 
muri obositoare, dar vă rezolvați și o mulțime de probleme

w
&

Gaz metan_______________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Al. Panseluțelor, bl. 27, sc. A

. Str. M. Eminescu, bl. C1, sc. B 
Al. Romanilor, bl- 18, sc. D

Apă___________ ________________________ _____
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Gart. Oituz
08.00-13.00 Str. Horia (de la Fabrica de nasturi la Zahana)

Soluția integrantei din numărul 
precedent: M-S-A-R - CAR
TONATĂ - CAIETE - R - SUIN - 
IDEI - LOGIC - PT - NAS - BARIM 
- TIC - RASE - NU - ASI - TT - 
RARE - FOI - JART - CALC - A - 
HIBA - EA - PAI - A - CVAS - 

START - EROI

I Dispecerat Electrica 928
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe . .............  112

Pompieri_______________981
Jandarmerie ________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

-li HI Âi »£♦ Joi!

21 iul.-20 aug. . ____ ’
Colegii sunt în două tabere rivale. Nu intrați în intrigi, 
vedețl-vă de treburi! Curând totul se aplanează și vedeți că 
ați procedat bine.

21 aug.-20 sept.
i mulțumit ie-lajatul că ideile dv se dovedesc curând 
valoroase. 'Altruismul vă rarefiază veniturile.

; ' i • .
21 sepț.*20 octi____ ___ . ■ __
Zi marcată de oportunități, incertitudini, probleme de 
sănătate, tracasări. în chestiuni esențiale opinia partenera 
lui e corectă.

Sunteți
foarte '

21 oct.-20 nov.___ ;______ ’ "_________ _
Greu recunoașteți că cineva din familie are sentimente mai 
puțin frumoase față de dv. Mai bine spuneți-o decât să 
suferiți.

21 nov.-20 dec.
Preocuparea pentru problemele personale e exagerată șl 
neglijați cele sentimentale. Evitați afacerile, ca să nu pierdeți 
bani.

21 dea-20 ian. ________________ '
Schimbările importante, bruște și pe termen lung ce se 
anunță nu vă sunt pe plac, mai ales că nu puteți să mo
dificați ceva.

21 ian.-20 febr. ___ ■ ■ î
Ideile dv sunt apreciate de anturajul dispus să vă accepte, ; 
fără a vă comenta pretențiile de ai considerat salvatorul ' 
situației. • ' ,

21febr.-20 mart._____  ’
Bați dovadă de maleabilltate psihică și mentală. Asta vă £ 
ajută să vă adaptați unor situații neașteptate de <are aveți 
parte. \

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:50 Euro-dispecer 
830 Lecții pentru tata
930 Sănătate pentru toți! (r) 
9:30 Teleshopping

10:00 Festivalul 
Internațional 
Cerbul de Aur, Brașov, 
2005. Petrecere cu 
lăutari (r)

12:20 Euro - Dispecer
1230 Expediție h 

necunoscut
1300 Doctor Becker
1330 Desene animate: Chip și 
0 Dale

14:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

1430 Teleshopping
15:00 Televiziunea - o lume
□ nebună

15:30 Akzente. Emisiune în 
limba germană

16:55 Expediție 1)1 necunoscut 
17:25 Jurnalul TVR
18:35 Tragerile Joker și Loto 

5/40
1845 Fotbal: Rapid 

București - Feyemoord 
Rotterdam, med din 
CupaUEFA

730 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit
0 (reluare) 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Stilul Oana Cuzino 
11:45 Te vezi la Știrile ProTv 
12:15 Zâmbete Intro pastilă 
1300 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 
14*15 Contract cu crima

l j (suspans, SUA 1993).
Ultima parte. Cu: Cybill 
Shepherd, Ken Olin, 
Christopher McDonald, 

, Dylan Walsh, Nicolas
Surovy 

1600 Tânăr și 
q neliniștit. Cu: Eric Brae- 

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug Da
vidson, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile
ProTV Vremea 

1745 Teo 
1900 Știrile ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

2(h00 Fotbal: Steaua - 
Vaalerenga, med din 
Cupa UEFA Transmisi
une alternativă

2145 Fotbal: Everton -
Dinamo, med din Cupa 
UEFA

2345 Jurnal TVR Sport Meteo 
000 Marcă înregistrată 
0:50 în culise (dramă,
H SUA 1998) Cu: Peter 

DeLuise, Lisa Rotondi. 
Regia Michael DeLuise, 
în goană după 
senzațional și succes, un 
grup de realizatori, 
printre care se află și 
Jake Weber, vor să pro
ducă un film

235 Jurnalul TVR (r)
340 Viziune regizorală
H {thriller, SUA 1997, r). 

Cu: Nicholas Sadler, 
Amanda Anka

505 Travelling circular
555 Destine secrete
640 Teleshopping

20:15 0 soție perfectă
y (thriller, SUA, 2000) 

Cu: Perry King, Shan
non Sturges, Michele 
Greene, Lesley-Anne 
Down, William R. 
Moses, Michael Green 

22:15. La Bloc 
2300 Știrile Pro TV Sport 
2345 Doi bărbați șl
g jumătate Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie

’ Lynskey, Holland Taylor 
020 Omul care

aduce cartea 
030 Știrile Pro TV 
ISOOsope 
O perfectă (thriller, SUA 

2000, r) 
3300 nouă 
0 viață (r)

430 Parte de carte (r)
530 Zâmbete Ihtr-o pastilă

: (reluare)
600Teo (i)

630 în gura 
presei

700 Observator. 
Sport

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 în gura 
presei 
(reluare) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
1300 Observator 

cuSImona 
Gherghe 

13:45 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r)

16:00 Observator 
1645 Anastasia 
17:45 9595 - 

Te învață ce 
să fed. Cu dr.
Cristian 
Andrei 

18:55 Știrile sportive 
1900 Obsenrator

cu Alessandra 
Stolcescu și Ludan 
Mândruță. Sport. 
Meteo

t .

2030 Șapte ani îh Tibet
O (dramă, SUA 1997). Cu: 

Brad Pitt (nominalizat la 
Oscar pentru Twelve 
Monkeys)

2330 Observator 
000 Martor incomod 
13 (acțiune, SUA 1998).

Cu: Burt Ward, Miles 
O'Keeffe, Libby Hudson. 
Nu poți omori ce nu 
poți prinde. Câțiva 
polițiști sunt pe urmele 
unui avocat care deține 
informații despre un 
mafiot El este omorât 
ți soția lui trebuie să-l 
ajute pe polițiști să-l 
prindă pe băieții cei răi 

200 Concurs
feteractiv

300 Observator 
400 Dădaca 
0 (reluare) 
430 Anastasia (r) 
5309595-Te învață ce să

6:00 Insula dragostei
O (romantic, Italia, 2003). 

Cu: Stefania Montorsi, 
Giampaolo Morelli, 
Martina Merlino, Alber
to Cucca, Marco Piras, 
Isabella Cecchi. Regia: 
Daniele Luchetti

745 Kangaroo Jack (aven-
g turi, SUA 2003). Cu: Jer

ry O'Connell, Anthony 
Anderson, Christopher 
Walken, Michael Shan
non, Estella Warren. 
Regia: David McNally 

9:15 Zei șl generali (acțiune, 
S3 SUA 2003). Cu: Robert 

Duvall, Jeff Daniels 
1245 Anthony Mlnghella vs.

Cold Mountain 
12:55 Preotul, rabinul șl feta 
g (comedie, SUA, 2000) 

1535 Un bucătar de milioane 
g (comedie, SUA, 2003). 

1630 Reuniunea (comedie, 
g SUA 2003). Cu: Eugene 

Levy, Catherine O'Hara 
1830 Cinema, dnema, cine

ma. Episodul 39 
1830 Kangaroo Jack (aven- 
g turi, SUA 2003)

2030 în ritmul tobei (come’
g die, SUA 2002). Cu: 

Nick Cannon, Zoe Sal
dana, Leonard Roberts, 
Orlando Jones, GQ, 
Jason Weaver. Regia: 
Charles Stone III 

22:00 Cold Mountain (dramă,
H SUA 2003). Cu: Jude 

Law, Nicole Kidman, 
Renăe Zellweger, Eillen 
Atkins, Donald Suther
land, Ray Winstone 

030 Deadwood. Episodul 4: 
Crima

130 Ultimul samurai
g (acțiune, SUA 2003). 

Cu: Ken Watanabe, Tom 
Cruise, Masato Harada, 
Masashi Odate

435 Auto Focus (biografic, 
g SUA 2002). Cu: Greg 

Kinnear, Maria Bello, 
Willem Dafoe, Ron Leib- 
man, Rita Wilson. 
Regia: Paul 
Schrader

07:00 Maria Bonita (film serial, 
reluare) 08:00 Teleshopping 

! 0835 CeZar și Tipar 0930 Re
belii (film serial, reluare) 1030 
Festivalul Callatis 1145 Pasiu
ni (s) 1240 Verdict Crimă (film 
serial) 1330 Tel rina 1430 

■ Desene animate 1430 încurcă
turile lui Zack (film serial) 1530 
împreună în Europa 1630 Tri
buna partidelor parlamentare 
1635 Jurnalul TVR 1730 Rebe- 

’ Iii (film serial) 18:00 Jurnalul
Euronews 18:30 A avea 20 de 
ani la... 1930 Moștenitoarea 

j (film serial) 2030 Trăsnlții din 
s Queens (film serial, Statele

Unite) 2030 Cruciațli 21:00 
Bugetul meu 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
pentru România 22:15 Aventuri 
în Alaska (dramă, coprod., 1994) 
00:00 Martorul tăcut (serial) 
0130 A avea 20 de ani la... (r)

f

I
1

1

06:00 Apropo TV 10:15 Crlsti 
Tabără pe el (r) 1130 Clanul lui 
Zoe (comedie, coprod., 2000, r) 
13:30 Desene animate: Poke
mon 1445 Doctorul de suflete 
(s, r) 15:55 Apropo de... cine
ma 1730 Willy Wonka și fab
rica de ciocolată 19:00 Suror
ile (s) 2030 Monk 22:00 Frec
vența vieții 00:30 Lumea 
ProCinema 0130 Aventură de 
o noapte Frecvența vieții (SF, 
SUA 2000, reluare)

i

06:50 Răsărit de soare 10:00 
Mai mult decât medic 11:00 
Mozaicul zilei 1330 Ora de știri 
14:00 Rondo 1530 încântare 
1630 Vară aventuroasă 17:00 
Știri 173512+ 1735Telesport: 
CM de lupte 1830 Știri 1838 
Știri regionale 18:50 Discuții 
între generații 1935 Povești 
19:55 Vecinii (s) 20:30 Știri, 
meteo, sport 2135 Polițiști 
șantajiști 2250 Momente vese
le 23:00 Joi seara 23:30 Casa 
culturii 24:00 Revista presei 
0040 Știri 00:50 Telesoort

i

1
t
(

0730 Teleshopping 0730 puzz
le Theea 0830 Sport cu Floren
tina 0835 Dragoste și putere 
0930 Sunset Beach 1025 Oa
menii vorbesc 11:15 Tele RON 
1220 Teleshopping 12:50 Sun
set Beach ($) 13:50 Teleshop
ping 1420 Garito (I) 1530 Dra
goste și putere (s) 1625 Gări- > 
to (II) 1725 Trăsniți în N.A.T.O. 
18:00 Focus 1845 Oamenii 
vorbesc 1930 Da sau nu 2030 
Mereu prieteni 2130 Farsele lui 
Jugaru 2230 Trăsniți în 
NA.T.0.2230 Focul plus 23:15 
Da sau nu. 0030 Călătorii în 
lumi paralele 0130 Focus (r)

Ș

I

ACASĂ
0630 Micuțul Frijolitio (r) 0830 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
De 3X femeie (r) 11:00 Ama
zoana (s) 12:00 Valentina, gră- 
suța mea frumoasă (s) 1430 
Legături de familie (s) 1530 Mi
cuțul Frijolito (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
2030 Lacrimi de Iubire. 2130 
Culoarea păcatului (s) 2230 De 
trei ori femele 0030 Poveștiri 
adevărate (r) 0130 Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei ori 
femele (r) 03:15 Legături de 
familie (r) 04:15 îndoiala (s) 
0530 Poveștiri adevărate (r)

1*

h

ii

I NAȚIONAL
10:00 Teleshopping 1130 
Naționala de bere 12:00 

Teleshopping 1330 Ochi negri 
(s) 14:00 Jurnalul de prânz 
1430 Detectivi în paradis 1530 
Ruth Rendell (film serial) 1630 
Ochi negri (film serial) 17:30 
Naționala de bere11830 24 de 
ore Național TV 19:20 Sport la 
Național Tv 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă 2030 Un reporter 
incomod (thriller, Marea Bri- 
tanie, 1985) 22:00 Crimă la 
frontieră (acțiune, Statele Unite 
ale Americii, 1980) 0030 
Național la miezul nopții 00:20 
Un reporter incomod (thriller,

f 
r

I

i

t

j

07:00 TotalCar 07:25 Bună 
dimineața, Ungaria I 07:55 
Mokka 10:00 Sodă - joc tele
fonic 11:00 Teleshop 12:20 
Salome (s) 13:20 Joc 14:15 
Mâncare delicioasă (f) 16:15 
Cărările iubirii (s) 1645 Anita 
(s) 17:25 Monk (s) 18:25 Al 
șaptelea cer (s) 19:30 Știri, 
meteo 2030 La bine și la rău 
(s) 2030 Activ 21:15 Copii ver- 
sați 22:15 Strămoșii mei divor
țează I (comedie, Franța. 1991) 
00:15 Câteva perechi (serial) 
0045 Struț - magazinul șanse
lor egale 01:15 Bună seara, 
Ungarial 0145 Echipa de crim
inalistică (serial)

1

i

i

i

B1TV
0630 Teleshoplno 0730 Viața 
dimineața 09^ Verlsslmo 
10:00 Lumea cărților 10:15 
Dinamica pământului 11:15 
Euromaxx 12:15 Calendar ecu
menic. Este un calendar religios 
al principalelor culte cunoscute 
în România, prezentat zilnic 
într-un mod accesibil și concis 
13:00 Fan X. 13:50 Jet Set 
14:00 Teleshopping 14:35 
Automotor 1535 Euromaxx 
1630 Ne privește 17:50 The 
Best of 6I Vine presai 1830 61 
Vine presai 2030 Haiducii (a- 
venturi, România, 1966) 2230 
Nașul 2345 Ediția de noapte

REUlIIATEA
06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Bună dimineața. Româ
nia I 1045 Ban un mi/ Ro- 
mâni/Orașe/ Bani de buzunar 
11:15 Desdiide lumea (reluare) 
1130 Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea (reluare) 15:15 
Realitatea medicală 1630 Rea
litatea de la 16:00 17:15 Ora
șele României 17:45 Editorii 
Realității 1845 Realitatea zilei 
20:15100% (talk show) 2130 
Realitatea de la 21:00 2145 
Cifrele Realității 22:00 Cap șl 
pajură 2245 Filiere 2330 Polit
ica, fratel 2330 Știri 0030 
Realitatea de la 0030

06303730 Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-1030 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONETV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative
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0845 Domnul Muzică 
(comedie, SUA 1998)

1030 Antrenorul de base
ball (dramă, SUA 
1993)

12.15 Ford: Omul șl mașina 
lui (dramă, Canada, 
1987)

14.00 Fiicele lui McLeod 
1445 Hotelul ostaticilor 

(acțiune, SUA 1999, 
r)

1630 Domnul Muzică 
(comedie, SUA 1998, 
r)

18.15 Antrenorul de base
ball (dramă, SUA 
1993)

20.00 Fiicele Iul McLeod 
2130 Călărețul fără cap 
2245 Brigada de poliție (s) 
2345 Nu privi tn joși

0730 Ai șaselea simț 
0830 Revelații industriale: 

Povestea Europei 
10.00 Natura dezlănțuită 
1130 Evadare printre lacti 
1230 Vânătorii de mituri^ 
1330 Al șaselea simt 
1430 Revelații industriale: 

Povestea Europei 
15.00 Planetele 
16.00 Avioane la superlativ 
1830 Curse asurzitoare 
1930 Mașini extreme 
2030 Vânătorii de mituri 
2130 Catastrofe aviatice 
2230 Vinovat sau nevino

vat?
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• Avertizare. Firmele care la data integrării 
României în UE nu respectă condițiile de 
mediu impuse prin acest proces și care nu 
au obținut o perioadă de amânare a ter
menului până la care trebuie să se con
formeze vor fi închise, a declarat, ieri, mi
nistrul Mediului, Sulfina Barbu. (C.P.)

• Registru! fermelor. 13 specialiști din 
F cadrul Oficiului de Consultanță Agricolă

Hunedoara vor participa la acțiunea de 
înscriere a_ parcelelor agricole în Registrul 
fermelor. înscrierea va începe la 1 octombrie 
și va trebui finalizată până la 31 martie 
2006. (L.L.)

Anul 5766
Deva (I.J.) - Comuni

tatea de evrei din 
județul Hunedoara va 
sărbători la 4 octombrie
trecerea în noul an. 
Rosh Hashanah este o 
sărbătoare cu caracter
diferit de cel al Anului
Nou creștin, fiind un 
moment în care evreul

1

trebuie să-și reevalueze 
viața, atât din punct de 
vedere etic, cât și reli
gios, să se roage lui 
Dumnezeu pentru ier
tarea faptelor rele din 
trecut, obligându-se să 
se schimbe în bine în 
noul an care abia în
cepe. „Anul Nou evre
iesc se mai numește și 
„Ziua Judecății”, deoa
rece, după credința iu
daică, în această zi se 
hotărăște soarta fiecărui 
evreu pentru anul care 
urmează, de aici și ca
racterul rugăciunilor: de 
pocăință, cerere, iertare, 
amintire a suferințelor, 
dar și de preamărire a 
creatorului”, spunea 

. Alexandru Max, repre- 
sj zentantul Comunității

Evreiești din Deva. în 
această perioadă, se 
mănâncă fructe dulci și 
se pune miere pe masă 
ca simbol al unui an
dulce pe care fiecare și-
1 dorește.

Lorincz Szell 
(Foto: Ina Jurcone)

Festival
Petroșani (IJ.) - Prima 
ediție a Festivalului 
Copiilor și Tinerilor 
Maghiari din Valea 
Jiului a debutat cu o 
masă rotundă cu 
tema „Prezentul și 
viitorul tineretului 
maghiar din Valea 
Jiului". întâlnirea a 
fost moderată de ' 

directorul DJT Hune
doara, Lorincz Szell, 
și s-a bucurat de par
ticiparea a zeci de 
tineri din organizațiile 
de tineret dar și de 
preoți tineri din Valea 
Jiului. „S-a făcut o 
analiză a problemelor 

cu care se confruntă 
tinerii maghiari în ■ 
Vale și s-au tras con
cluzii în ceea ce 
privește realizările. 
Ceea ce se realizează 
în zonă se face cu 
eforturi deosebite, 
dar trebuie să 
mergem înainte", 
spunea Szell.

Ouă 5000 lei/bucata

Prețuri medii în piețe
» y y y*y i s J s J 4 a J S'J'-J

Cartofi

yy y y yy y-y y yJy Jy y y yy yy

7000-12000 lei/kq
Morcovi 2000-3000 lei/kq
Conopidă 35000-40000 lei/kq
Ardei qras 18000-25000 lei/kq
Goqosari 30000-40000 lei/kq
Roșii 25000-4000 lei/kg
Castraveți 25000-35000 lei/kq
Vinete 20000-30000 lei/kq
Fasole verde 15000-2000 lei/kq
Dovlecel 10000 lei/bucată
Păstârnac 35000 lei/kq

Sodetatea Preț Variație
nchidere (lei/acț)(%)

Rubrfcâ realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebat, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

1. SNP PETROM 0/4590 -2,55
2. SIF1 BANAT-CRJȘANA 1,6100 -0,62
3. TLV 1,0400 0
4. BRD 13,000 -2,26
5. IMPACT 0,4640 +5,45
6. AZOMUREȘ 0,3170 -2,16
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8600 -1,73
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,1170 -1,68

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5650 -1,74
11. DECEBAL 0,110 -6,78

Ull număr 
de 8000 de 
germani 
riscă 
să-și piardă 
locurile de 
muncă. 
Compania 
Daimler
Chrysler 
intenționea
ză să reducă 
numărul 
personalului 
angajat în 
fabricile din 
Germania. 
La ora actu
ală în fabri
cile de 
asamblare 
lucrează cir
ca 160 de 
mii de per
soane.

(Foto: EPA)

Jiul rămâne cel mai poluat
H închiderea prepara- 
țiilor de cărbune din 
Vale n-a rezolvat pro
blema apelor.

Ina Jurcone
In a. jurcofieginf ormniedla.ro

Petroșani - Principalul 
poluator al apelor Văii Jiului, 
Compania Națională a Huilei 
Petroșani, și-a închis princi
palele preparații de cărbune. 
Ca urmare; apele curgătoare 
ar fi trebuit să fie oglindă. 
Nimic mai greșit, întrucât 
apa este folosită acum la 
spălarea cărbunelui. Epurate 
și deversate în Jiu, apele 
adună la porția de poluare și

construcțiile ilegale ridicate 
pe albia minoră a râurilor, la 
care se adaugă resturile 
menajere. Cel puțin aceasta 
este concluzia la care au 
ajuns reprezentanții Admi

nistrației Naționale „Apele 
Române” din cadrul Sistemu
lui Hidrotehnic Petroșani. 
„Nu există râu, pârâu sau 
ochi de apă care să nu fie 
înțesat de gunoaie. Sticle de

Acțiunile de ecologizare îndepărtează parțial dezastrul

Subvenție pentru centrală
■ Drumul până la 
obținerea subvenției 
pentru centrala termică 
este destul de lung.

Clara Păs___________________
clara.pMelnfomimedla.ro

Deva - Mai multe persoane 
s-au interesat la Direcția de 
Muncă, Solidaritate Socială și 
Familie Hunedoara despre 
modalitatea de obținere a 
celor zece milioane de lei 
acordate ca subvenție pentru 
montarea centralei termice, a 
declarat Monica Atodiresei, 
consilier în cadrul instituției. 
Conform OUG 91/14 iulie 
2005, de acest ajutor benefici
ază proprietarii locuințelor 
care își încălzesc casele cu 
gaze naturale prin interme
diul sobelor de teracotă și au 
un venit lunar pe membru de 
familie de până la nivelul

salariului de bază minim brut 
pe țară, de 310 RON.
Drumul spre bon

Potențialul beneficiar depu
ne o cerere la Distrigaz Nord, 
care îi va elibera un avjz de 
soluție tehnică. Avizul va fi 
prezentat la o firmă autori
zată ANRGN care va întocmi 
un proiect pentru centrala 
termică. O altă cerere însoțită 
de avizul de soluție tehnică 
eliberat de Distrigaz se va 
depune la DMSSF care va eli
bera beneficiarului o decizie 
și un bon valoric. Acest bon 
va fi predat ulterior firmei de 
proiectare. Statul acordă prin 
același program o subvenție 
de 200 de lei noi pentru cei 
care decid să cumpere și să 
monteze arzătoare automati
zate, pentru un număr de 
maxim trei sobe. Programul 
de acordare de ajutoare bă
nești se va derula pe perioa

da 2005-2008. în acest an se 
estimează că,vor fi cheltuite 
la nivel național 39 de mi
lioane de lei.

Montarea unei centrale costă

Cursuri pentru 
evaluatori

Deva (R.I.) - Membrii
Comitetului pentru Educație, 
Inovație și Dezvoltare din 
Hunedoara vor participa, as
tăzi, la un curs de formare la 
Timișoara. în componența 
comitetului intră cinci ins
pectori și contabili cărora le 
va reveni sarcina de a eva
lua eligibilitatea programelor 
ce privesc îmbunătățirea par- 
teneriatului comunitate - 
școală, una dintre componen
tele Proiectului pentru învă

plastic, gunoi menajer, de
șeuri rezultate din construcții 
imobiliare legale sau ilegale 
arată că malurile Jiului de 
Vest suportă orice”, afirmă 
reprezentanții Apelor Ro
mâne.
Perpetuum mobile

Cele șase mari primării din 
Valea Jiului au fost somate să 
remedieze situația și au fost 
amenințate cu amenzi de 
până la 20.000 RON. La rân
dul lor, primăriile au ame
nințat pe cei care deversează 
gunoaiele sau au construit 
ilegal cu alte amenzi, mai 
mici, între 1.000 și 2.000 RON. 
Care, la rândul lor, nu mai au 
pe cine da vina...

Examen
Petroșani (I.J.) - Pen

tru că polițiști comuni
tari sunt prea puțini la 
numărul populației din 
Petroșani, primarul 
Schreter apreciază că ar 
mai trebui făcute 20 de 
angajări. „Polițiștii lu
crează în schimburi și 
nu pot acoperi toate 
obiectivele aflate în sub- 
ordinea municipalității”, 
declară primarul. Pro
blema ocupării postu
rilor rămâne, pentru că 
salariile primite de anga
jați sunt foarte mici și, 
chiar dacă nu au un loc 
de muncă, tinerii din 
Vale nu se înghesuie să 
le ocupe. Poliția Comu
nitară are ca obiect de 
activitate păstrarea ordi
nii și liniștii publice și 
de pază a unor instituții 
publice.

UUTBȚU VailVTUS

Cursul de referință al BNR în data de 29 septembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5422 2,9488 5,2122

Carsul valutar practicat de pahcile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V c V
Banc Post , 3,5050 3,5600 2,9100 2,9600 5,1550 5,2600
BRD 3,4930 3,5630 2,8950 2,9760 5,1210 5,2670
Banca Transilv. 3,5015 3,5590 2,9133 2,9708 5,1561 5,2386
Raiffeisen Bank 3,5000 3,5800 2,9000 2,9900 5,1200 5,2800

Cursul valutar practicat de casele de schimn valutar din Deva
Star Exchange 3,4900 3,5200 2,9000 2,9300 4,9500 5,2000
Herdan Exchange 3,5000 3,5300 2,9000 2,9300

ormniedla.ro
clara.pMelnfomimedla.ro
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• Prinși cu nereguli. în ultimele 48 de ore, 
polițiștii hunedoreni au aplicat 153 amenzi la 
Legea circulației, din care 13 la regimul de 
viteză, și au ridicat în vederea suspendării 4 
permise de conducere, din care 1 pentru 
alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a 
fost de 11.070 lei (grei). (M.T.)

• Flagrant. Nadia M., de 26 de ani, din 
Petroșani, a fost prinsă în flagrant de 
polițiști în timp ce încerca să părăsească in
cinta unui magazin din Petroșani, cu bunuri 
furate în valoare de 8,64 lei grei. Femeia 
este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii 
de furt. (M.T.)

• Incendiu. în gospodăria lui Arpad K., de 
28 de ani, din Hunedoara, a izbucnit un 
incendiu, în care au ars 400 kilograme de 
fân, în valoare de 200 lei grei. Focul a fost 
stins de pompierii din Hunedoara. S-a stabilit 
că fiul bărbatului, Robert K(., de 5 ani, a fost 
lăsat nesupravegheat, s-a jucat cu o brichetă 
și a dat foc căpiței cu fân. (M.T.)

Conservatorii devin liberali?

Corupția, poporul 
a făcut-o!

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

■ Europarlametarii PC 
s-au alăturat grupului 
liberal din cadrul Parla
mentului European.

Daniel I. Iamcu_______________
dMM.iMcu@tefonaimed4a.ro

Deva - Senatorul Silvia 
Ciornei și deputatul Dumitru 
Becsenescu, observatori din 
partea PC în cadrul Parla
mentului European, au fost 
primiți să se alăture grupului 
Europenilor Liberal-Demo- 
crați și Reformiști (ELDR). 
Următorul pas pentru par
tidul lui Dan Voiculescu ar fi 
înscrierea în Internaționala 
Liberală. însă cum IL nu 
acceptă mai mulți membri 
din aceeași țară, soluția ar fi 
fuziunea, eventual și prin 
absorbție, a PC cu PNL. Am 
încercat să aflăm care este 
opinia politicienilor locali 
asupra unei posibile unificări 
a celor două partide.
Fuziune bine venită

„Nu știu. Nu sunt prooroc 
și deci nu pot să spun ce se 
va întâmpla. Dar Partidul 
Conservator e un partid de

Petru Mărginean losif Blaga Mircea Moloț

A
bandonând tema anticipatelor și ideea 

parlamentului unicameral, președintele 

Băsescu s-a trezit vorbind despre corupție. Și, 
fără să sufle o vorbă despre dosarele grele cu 

care amenința înainte de alegeri, fostul lup de 

mare a chemat poporul la luptă împotriva 

micii corupții. Folosind drept îndemn un dis

curs plin de idei aberante, Băsescu susține sus 

și tare că noi, poporul, suntem vinovați de 

halul în care am ajuns să șpăguim orice 

amărât de funcționar. Adică (dacă ar fi să tra

ducem hăhăitul care a urmat acestei 
dezvăluiri) suntem un fel de fraieri. Ca și cum 

fiecare român abia așteaptă să introducă 

plicul în buzunarul funcționarului de la 

primărie, polițistului de la pașapoarte sau asis
tentei medicale. Ritualul înmor

mântării are

D
e fapt, situația este cu totul alta, iar 

președintele o știe foarte bine. Neplata 

șpăgii atrage dezinteresul funcționarului. Te 

trezești purtat dintr-un birou în altul, amânat 

peste poate sau pur și simplu nu reușești să 

faci nimic. De aceea românul scoate plicul și 
nu pentru că-i face plăcere să-și lase pâinea 
de ia gură prin birouri. Și oricum, dacă noi 

suntem fraieri și sprijinim micii corupți, cum 

sunt cei care acoperă marii corupți?

farmecul lui și nu 
cred că UE ar trebui 
să intervină pentru 
modificarea sau 
interzicerea acestuia. 
Dacă este o regle
mentare obligatorie, 
românii se vor confor
ma pentru că nu au 
de ales.
Mariana, 
Deva

h Delegația Municipiului Orăștie în 
timpul vizitei efectuate în lima septembrie 

1 în localitatea înfrățită Helmstedt, din Ger
mania. (Foto: arhivă)
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i Consiliul Județean Hunedoara: ., _______
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:____________
. Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al 

comandantului pentru logistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:_________________________________
Comisar de poliție Marcel Zaharie,
adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva: __________ ____
I loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00
> ș •,

Primăria Municipiului Hunedoara:___________ ,
Simion-JitîanTviceprimar începând cu ora 09.00

dreapta și orice fuziune a Par
tidului Național Liberal cu o 
formațiune din această parte 
a spectrului politic este bine 
venită. Dar nu sunt eu cel 
care decide în această pro
blemă”, a precizat Mircea Mo- 
loț, vicepreședinte al PNL 
Hunedoara.
„Nu e nimic de pierdut”

La rândul său, Iosif Blaga, 
vicepreședinte al organizației 
județene a PD, consideră că 
o eventuală fuziune a conser
vatorilor cu liberalii nu îi va 
afecta prea mult pe demo- 
crați.

„La ora actuală nu am dis
cutat așa ceva în cadrul

Biroului Județean și nici nu 
cunosc prea bine problema. 
Oamenii migrează de la un 
partid la altul, aceasta e o ca
racteristică a politicii româ
nești de azi, însă nu cred că 
fuziunea PNL-PC ne va afec
ta. Eu cred că Alianța va 
deveni cu timpul un organism 
cu adevărat puternic și 
omogen”, a spus losif Blaga.
Pentru restructurare

Petru Mărginean, președin
tele PC Hunedoara, ne-a 
declarat că oricum este ne
voie de o restructurare a cla
sei politice românești.

„Deocamdată nu s-a discu
tat nimic în acest sens în

Biroul Politic al partidului. 
Săptă-mâna viitoare, după 
întoarcerea din străinătate a 
președintelui Dan Voiculescu, 
va avea loc o întâlnire a BP 
și se va lua o decizie. După 
cum șe știe, cei doi europar- 
lamentari ai PC s-au alăturat 
grupului liberal din Parla
mentul European, deci este 
posibilă o apropiere de PNL, 
mai ales că noi am fost social- 
liberali. Deocamdată rămâ
nem partid conservator, însă 
pe viitor o restructurare a 
clasei politice, românești va fi 
necesară în perspectiva inte
grării în Uniunea Euro
peană”, a spus Petru Măr
ginean.

* \

Este mai bine.
Moartea și înmor

mântarea sunt cele 
mai neplăcute 
momente într-o fami
lie și pentru anumiți 
trecători chiar și 
numai vederea alaiu
lui ce însoțește corte
giul funerar poate 
trezi amintiri 
neplăcute.
Decebal Paul, 
Deva

Uniunea Europeană 
nu ar trebui să se 

amestece în lucruri ce 
privesc tradițiile unui 
popor. Fiecare țară 
are propriile ritualuri 
pe care încearcă să le 
păstreze și nu văd de 
ce UE trebuie să 
reglementeze și 
momentul înmor
mântării.
Maria Costinaș, 
Deva

Alianța scade in sondaje
București (D.I.) - Alianța 

D.A. a înregistrat o scădere 
a intențiilor de vot, atingând 
cea- mai scăzută cotă a popu
larității din acest an. Potri
vit unui sondaj realizat de 
IMAS (Institutul de Market
ing și Sondaje), Alianța PNL- 
PD a scăzut cu șapte procente

în opțiunile electoratului, 
situându-se acum la doar 43 
la sută dintre intențiile de 
vot. în același timp, românii 
se pare că optează tot mai 
mult pentru PSD, partid care 
a atins cota de 34 la sută (mai 
mult cu 4 procente față de 
lupa august).
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/^red că este o
Vzprevedere destul de 
bună pentru că 
alaiurile blochează 
circulația. O înmor- 
mântare nu este,un 
prilej de bucurie-pen
tru a fi cunoscut de 
toată lumea și cel mai 
bine este să se 
desfășoare fără mult 
zgomot.
POMPILIU DRăGHICIU, 

Deva

Nrimeni nu ar trebui 
să se amestece în 

aceste probleme, cu 
atât mai puțin Uni
unea Euro peana. 
Aceștea.sunt 
tradițiile poporul!! 
român și dacă nici 
tradițiile și ritualuri» 
nu le mai putenraF 
păstra, ne pierdem ■<- 
individualitatea. 
Cornelia, 
Deva «

Caută și decupează cele 6 piese puzzle, apărute în Cuvântul Liber, m perioa
da 28 septembrie - 4 octombrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa, numărul de telefon și 
răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat lă Cuvân
tul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 CP, 
3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decem
brie nr. 37 A, până în data de 14 octombrie (data 

poștei). Participă și tul
Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media SRL 
și nici rudele acestora de gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, îb data de 18 octombrie. 
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în datai

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:dMM.iMcu@tefonaimed4a.ro
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Luptă pentru terenuri de tenis
SPORT

' • Aproape de retrogradare. „Cred că nu
■ mai este nimic de făcut", a declarat Ion
șRațiu, antrenorul rugbyștilor de la Știința 
'Petroșani. Cu șapte înfrângeri consecutive, 
cu două etape până la sfârșitul turului. 
Știința pare condamnată definitiv fa re
trogradare. (V.N)

• Un nou antrenor. Divizionara C, CS 
Deva, are de ieri un nou antrenor principal. 
Călin Orbonaș, președintele clubului devean, 
ne-a informat că noul tehnician este Titi 
Alexoi, care îl înlocuiește pe Mircea Marian, 
demis din cauza rezultatelor slabe din 
primele trei etape ale campionatului. (C.M.)

• Cupa UEFA. Astăzi sunt programate jo
curile din manșa secundă a turului I al Cupei 
UEFA la fotbal. Dintre cele 3 echipe româ
nești, Steaua și Dinamo au șansele cele mai 
mari de a continua competiția, în vreme ce 
Rapid va avea la București un meci foarte 
dificil cu Feyenoord Rotterdam. (V.N.)

■ La Hațeg, .două 
terenuri de tenis de 
câmp au devenit obiec
tul unor aprige dispute.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Ziariștii au fost invi
tați, ieri, la DSJ de Lunela 
Maier, președintele Asociației 
Județene de Tenis de Câmp. 
La întâlnire au mai participat 
Marius Simina, directorul 
Direcției, și Florica Buciu- 
man, consilier în cadrul insti
tuției. Problema care s-a dis
cutat a fost una singură: deza
fectarea a două terenuri de 
tenis de câmp din orașul 
Hațeg. Toți cei prezenți s-au 
arătat indignați și revoltați de 
faptul că Primăria nu a reîn
noit contractul de concesiune 
cu Asociația Sportivă- „Ra
cheta” Hațeg, urmând ca pe 
această suprafață să se con
struiască garaje.

în adresa Primăriei trimisă 
asociației sportive se arată că 
la această situație s-a ajuns,

Marius Simina, Lunela Maier și Florica Buciuman în timpul întâlnirii cu ziariștii (Foto: T.Manu)

întrucât „terenurile nu pot fi 
considerate bază sportivă; nu 
mai îndeplinesc scopul de 
utilitate publică; există 
numeroase cereri pentru con
struirea de garaje, iar scopul 
de utilitate publică va fi mai 
bine servit prin rezolvarea 
favorabilă a acestor cereri”. 
Și în cadrul întrevederii 
avute la Primărie pe această

temă, primarul Nicolae Timiș 
a fost foarțe ferm: terenurile 
se vor dezafecta, dar numai 
după ce se vor construi altele 
la stadionul orașului - au spus 
cei prezenți.
„Noi nu demolăm ’

în legătură cu această 
situație, am discutat ieri cu 
Adrian Simeon, purtătorul de

cuvânt al Primăriei. Acesta 
ne-a precizat: „Noi nu am 
venit la primărie să dis
trugem sau să demolăm. 
Vrem să facem o modificare 
de bun simț, pentru că avem 
multe reclamații din cauza 
gălăgiei. Tenisul nu se joacă 
între blocuri. Poate nu vor fi 
garaje, ci locuri de joacă pen
tru copii, acolo”..

Intre primele 20 din Europa
Lupeni (V.N.) - Aflată pentru prima oară 

la o competiție internațională, Daria 
Visănescu s-a situat între primele 20 de 
șahiste din Europa la categoria 10 ani. 
Ultimele două runde ale campionatului 
european de șah din Serbia și Muntenegru 
au însemnat pentru șahista petrileană legi- 

• timată la Comexim „R” SRL Lupeni - un 
final echilibrat. După ce a pierdut în run
da a opta în fața Svetlanei Milutinovic, 
Daria a reușit să o învingă pe Anastasia 
Corotcova. întreaga competiție reprezintă 
un parcurs bun pentru o nou-intrată în
lffiriea șahului etai&Dean. Ea a avut cincCL 
reușite și patru eșMfiri. Aceste reZQîSte aif* r
propulsat-o pe Daria pe locul 19 european. 
Cealaltă reprezentantă a României la cate
goria 10 ani Diana Șerbănescu, legitimată 
la C.S. Iasitel, a încheiat pe locul 44.

momie. (Foto: Traian Nlanu)

Ieri, la Deva, la sediul DSJ, s-a desfășurat 
instruirea președinților asaeiațiilor ju
dețene de handbal, fotbal, tenis, lupte, gim
nastică, sportul pentru toți, box și atletism.

Joc-școală Corvinul 2005 - Gloria
■ Aflată în cantona
ment, divizionara B 
hunedoreană va juca 
cu echipa locală.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@mformniedia.ro

Geoagiu - Profitând de fap
tul că nu va juca în etapa de 
sâmbătă, din cauza retragerii 
echipei Armătura Zalău, FC 
Corvinul 2005 a plecat, marți, 
1^_ Geoagiu-Băi, pentru un- 
stagiu de pregătire. Pe lângă 
antrenamentele axate pe pre
gătirea fizică, hunedorenii 
vor susține, azi, de la ora 
17.00, un meci amical cu 
divizionara D, Gloria Geoa
giu. „Scopul acestui cantona

Jucătorii Corvinului în timpul unui antrenament

ment este de a corecta caren
țele de ordin, fizic din pregă
tirea jucătorilor și ' de a 
îmbunătăți capacitatea de 
efort a echipei. Avem pro
gramate zilnic câte două an
trenamente, care cuprind lu
crul la sala de forță și exer
ciții speciale de rezistență în 

ftJMC

regim de viteză. Cum însă cel 
mai complex antrenament e 
un meci, am decis să dis
putăm și un joc-școală cu 
echipa Gloria Geoagiu”, pre
ciza loan Petcu, antrenorul 
principal al FC Corvinul 2005. 
în etapa următoare Corvinul 
2005 va juca cu Unirea Dej.

Fără protocol!
Deva (V.N.) - Răspun

zând unor întrebări ale 
ziariștilor, Marius Simi
na, directorul DSJ , a fost 
foarte ferm atunci când a 
ve- nit vorba de sala de 
protocol a Sălii Sportu
rilor din Deva. Adică nu 
va mai exista o asemenea 
încăpere. Ea va fi trans
formată în prima fază în 
birou pentru directorul 
adjunct, Constantin Gri- 
gore, urmând ca în viitor 
acolo să se realizeze un 
cabinet medical. De ase
menea încăperi avem ne
voie acolo, nu de săli de 
protocol”, a mai spus 
Marius Simina.

Militaru visează la "cota 200"
Petroșani (C.M.) - Damian 

Militaru, cel mai bun fotba
list al Jiului dintotdeauna, 
mai are nevoie de trei jocuri 
pentru a atinge cifra 200 în 
dreptul partidelor jucate în 
Divizia A și speră că va avea 
ocazia să-și împlinească acest 
vis chiar în acest an. Ionuț 
Chirilă, antrenorul minerilor, 
s-a arătat dispus să-l ajute pe 
“secundul” său în acest sens, 
afirmând că atunci când jocul 
îi va permite îl va trimite pe 
“Mili” în teren, pentru a 
strânge jocurile de care are 
nevoie. Militaru a afirmat că 
este bucuros că antrenorul nu 
l-a uitat și că e perfect pre
gătit pentru a se descurca 
onorabil. “Am avut ceva pro
bleme la glezna dreaptă, dar

mi-am revenit și am poftă de 
joc. Mi-aș dori să joc și să dau 
pase decisive de gol”, a 
declarat Militaru.

Damian Militaru

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a lll-a: Rodostar - Raul & Denis 3-6;

Etapa a W-a. duminică, 2 octombrie: teren 1: Alfa Team - Dinamo ; Parma 
- Jolie Cafe. Anonimii - AVS; Color Copy Shop - Cetate; teren 2: Nida - 
Rodostar; Elit Cugir - Venus; Raul & Denis - Elitte Adridan; Pepsi - Hațegana.

Hațegana - Elit Cugir 1-2: Cetate - Nida 1-4: Venus - Parma 7-2; Jolie
Cafe - Anonimii 2-4; A.V.S. - Color Copy Shop 1-9; Elitte Adridan - Alfa
Team Cristur 3-3 Dinamo - Pepsi 2-2.
Clasamentul
1. Anonimii 3 3 0 0 17-3 9
2. Elit - Cugir 3 3 0 0 113 9
3. Color Copy ■ 3 ? 0 1 17-9 6
4. Jolie Cafe ■■ 3 -: 2 . 0 1 14-11 6
5. Venus 3 2 0 1 16-14 6
6. Raul 6 Denis 3 1 2 0 11-8 5
7. Rodostar 3 1 1 1 16-12 4
8. Dinamo .3. < 1 1 . ........1.. 4
9. Elite Adridan 3 1 1 ' 1 7-8 4
10. Nida 3 1 1 1 6-7 4
11. Cetate 3 1 r.;%- 1 5-7 4
12. Alfa Team ,3 J>... 2 1 8-9 2
13. Hațegana 3 0 1 ■. 2 4-11 T
14. Pepsi 3 0 1 2 5-13 1
15 Parma 3 0 1 2 7-17 1
16. A.V.S. - <3 . 0 0 3 10-22 0

53% Reducere
Economisește cu abonamentulA

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

(2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru .ament anual

T 22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
mi;iwft cel mai complet supliment 

UJ de televiziune.
Reducerea; de 63% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

CUM TE ABONEZI?
■a- Decupează și completează talonul.
o- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 

trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. J

ta- Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i
ta- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 1

(tarif local). j
i

I
Abonamente

1 lună 6,9 Iei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) 1
3 luni 19.9 Iei (199.000 lei vechi) preț/ziar ah. 26 bani (2.551 lei vechi) J

6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 iei vechi) ' I
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi) j

Numele______________________________________

Prenumele___________________________________

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada_________

Nr.________Bl._

Localitatea_____

Telefon (opțional)

___________ Sc. ______ Ap.____  /1

—^CUVÂffl»
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mailto:ciprian.marinut@mformniedia.ro
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Mutu a fost felicitat de colegi după ce a reușit să înscrie. (Foto: epă) Deși nu a marcat, Del Piero a jucat bine.

• Record. Partida disputată marți seară de 
Juventus cu Rapid Viena în Liga Campionilor 
a fost a 100-a jucată de atacantul italian 
Alessandro Del Piero în cupele europene. 
Italianul este singurul jucător din istoria 
clubului torinez care a reușit să atingă 
această cifră.(D.N.)

Primul gol pentru Adi

Interesat de „aspirine"
Copenhaga (MF) ■ Morten Olsen, selec

ționerul naționalei Danemarcei, este intere
sat să preia echipa germană Bayer Lever
kusen, dacă reprezentativa daneză va fi eli
minată în cursa pentru calificarea la Cam
pionatul Mondial.

Potrivit cotidianului danez Ekstra Bladet, 
Morten Olsen figurează printre favoriții 
pentru preluarea postului de antrenor la Ba
yer, ocupat provizoriu de Rudi Voller, după 
concedierea lui Klaus Augenthaler. „Nu 
vreau să comentez informațiile apărute. Am 
contract cu federația daneză până pe 30 iu
nie 2006. Voi fi selecționerul Danemarcei 
și la un eventual meci de baraj (în noiem
brie n.r.). Sunt sută la sută sigur de asta”, 
a declarat Olsen. Presa susține însă că dacă 
după disputarea meciurilor cu Grecia (8 oc
tombrie) și Kazahstan (12 octombrie), Dane
marca va rata calificarea; Olsen va prelua 
formația din Leverkusen. Tehnicianul danez 
a mai pregătit în cariera sa formațiile 
Brondby IF, 1. FC Koln și Ajax Amsterdam.

Mai poate 
progresa

Bangkok (MF) - Antre
norul australian Tony 
Roche a declarat, mier
curi, că elevul său, el
vețianul Roger Federer, 
este un jucător complet, 
dar a precizat că acesta 
ar putea să mâi progre
seze, informează AFP. 
„Cred că, dacă ar veni 
mai des la fileu, acest 
lucru l-ar ajuta în meci
urile lungi. Al doilea lui 
serviciu a fost în pro
gres la US Open, dar es
te loc de mai bine. Ro
ger este un tenisman 
complet, are câte ceva 
din foștii jucători Ivan 
Lendl și Patrick Rafter”, 
a declarat Roche. Roger 
Federer, în vârstă de 24 
ani, a câștigat US Open, 
la începutul lunii sep
tembrie, performanță ce 
a reprezentat a doua 
victorie în turneele de 
Mare Șlem ale anului, 
după Wimbledon, și a 
șasea a carierei sale.
Elvețianul l-a 
învins în finala 
de la US Open 
pe ameri
canul 
Andre 
Agas
si.

James McFadden

in atac
cu toate 
liniile

■ Atacantul român a 
marcat un gol pentru 
Juventus în cadrul gru
pelor Ligii Campionilor.

Torino (MF) - Antrenorul 
echipei Juventus Torino, Fa
bio Capello, a declarat că este 
bucuros pentru golul reușit 
de atacantul Adrian Mutu în 
victoria, cu scorul de 3 - 0, în 
fața formației Rapid Viena, în 
etapa a II-a a grupelor Ligii 
Campionilor, informează site- 
ul italiamedia.it. „Sunt bucu
ros pentru Mutu, pentru Del 
Piero și pentru Ibrahimovici. 
în viitor va trebui să am o 
discuție cu Zlatan, deoarece 
în ultima perioadă a devenit

Liverpool (MF) - A- 
tacantul echipei Ever
ton, James McFad
den, a declarat că 
pentru a elimina for
mația Dinamo din 
Cupa UEFA jucătorii 
englezi trebuie să 
evolueze așa cum au 
făcut-o în prima 
repriză a meciului de 
la București. „în fot

bal se pot întâmpla 
lucruri ciudate. 
Nimeni nu se 
așteaptă să ne 
calificăm după rezul
tatul de la București, 
dar credem că avem 
o șansă și vrem s-o 
valorificăm. La 

București am jucat 
bine în prima repriză, 
însă nu știu ce s-a 
întâmplat după 

pauză. Trebuie să 
jucăm 90 de minute 
ca îh prima repriză a 
manșei întâi", a spus 
McFadden.

RliSIll Dmitri Tumusov l-a depășit după 
un meci spectaculos pe ibericul Alex Cala- 
trava In primul tur al Openului Thailan- 
dei.fD.N.) (Foto: EPA)

Sagnol pleacă
Munchen (MF) - Fun

dașul Willy Sagnol va pă
răsi echipa Bayern Mun
chen în iunie 2006, a a- 
nunțat, marți, clubul ger
man la care francezul in
tenționa să rămână până 
în 2010, informează AFP. 
Sagnol, în vârstă de 28 de 
ani, a discutat, luni, cu 
antrenorul Felix Magath, 
căruia i-a transmis că 
nu-și va prelungi con
tractul. „Este regretabil, 
însă, trebuie să acceptăm 
acest lucru”, a spus Ma
gath. Potrivit clubului 
bavarez, fundașul dreap
ta a menționat motive 
personale pentru a-și jus
tifica plecarea.

Internaționalul fran
cez, care s-a transferat la 
Bayem Munchen în 2000 
de la AS Monaco, a de
clarat, pentru cotidianul 
Bild, că nu va fi in mă
sură să anunțe numele 
noii sale echipe înainte 
de martie 2006.

Moyes mai crede în
■ Managerul echipei 
Everton își face speranțe 
că echipa sa poate . 
ajunge în grupele UEFA.

Liverpool (MF) - Managerul 
echipei Everton, David Mo
yes, s-a declarat încrezător în 
șansele echipei sale de a eli
mina formația Dinamo în tu
rul întâi al Gupei UEFA, deși 
la Bucureșțj Jucătorii din Șo
seaua Ștefan cel Mare au în
vins cu 5 -1, informează agen
ția Sportinglife.

„Cu siguranță vom încerca 
să mergem mai departe. Vom 
încerca să marcăm goluri în 

prea egoist. înțeleg că dorește 
să înscrie, dar din această 
cauză riscăm mult. Va trebui 
să înțeleagă că nu există doar 
el pe teren”, a spus Capello.
Mulțumit de echipă

Tehnicianul torinezilor s-a 
arătat mulțumit de prestația 
echipei în prima repriză. „Am 
practicat un fotbal de calitate 
în prima repriză, iar în a do
ua ne-am închis în apărare și 
am încercat să surprindem pe 

/contraatac. Puteam fi egalați, 
dar, din fericire, schimbările 
făcute au fost decisive. Ur
mează meciul de campionat 
cu Internazionale Milano, u- 
nul foarte greu, dar nu deci
siv”, a precizat Capello. Ata

Statistică
■ în prima etapă a Ligii 
Campionilor au evoluat 
51 de brazilieni și doar 
16 fotbaliști germani.

Berlin (MF) - Numai 16 fot
baliști germani au evoluat, 
potrivit statisticilor efectuate 
de postul de televiziune Sat 1, 
în cele 16 partide din primul 
tur al fazei grupelor Ligii 
Campionilor, informează coti
dianul Bild.

Cei mai mulți fotbaliști ca
re au jucat în meciurile din 
primul tur al Ligii Campio
nilor sunt brazilieni (51), ur
mați, în această ierarhie, de 
spanioli (38), francezi (33), o- 
landezi (27), italieni (25), cehi 
(20), belgieni și portughezi 
(câte 19), englezi (17), nemți și 
slovaci (câte 16), norvegieni, 
greci și argentinieni (câte 14). 
Publicația germană apreciază 
această statistică drept „în
fricoșătoare”, cu atât mai 
mult cu cât în grupele Ligii 
Campionilor evoluează trei 

lași timp sper să eliminăm e- 
chipa din București”, a spus 
Moyes. Sportinglife notează 
că tehnicianul britanic a fost 

Am fost adus pentru a 
însene și întotdeauna am spus că 

asta fac eu.
James Beattie

nevoit să mizeze de la înce
putul sezonului pe un lot de 
numai 14 jucători, din cauza 
accidentărilor suferite de Per 
Kroldrup, Andy van der Mey- 
de, Lee Carsley, Alessandro 

cantul David Trezeguet, care 
a deschis scorul în partida cu 
Rapid Viena, s-a arătat bucu
ros pentru faptul că Mutu și 
Ibrahimovici au reușit să în
scrie pentru Juventus.

„Este foarte important că 
Mutu și Ibrahimovici au spart 
gheața. Sunt jucători funda
mentali pentru noi și avem 
nevoie de golurile lor”, a spus 
Trezeguet.
Bucuros de reușită

Adrian Mutu se află la pri
ma reușită pentru Juventus 
într-un meci oficial, iar Zla
tan Ibrahimovici a marcat, în 
meciul cu Rapid Viena, pri
mul gol pentru formația tori- 
neză în Liga Campionilor.

îngrijorătoare

Brazilienii domină topul străinilor din Europa.

echipe germane, Bayem Mun
chen, Schalke 04 și Werder 
Bremen.
fngriinrarA

Antrenorul secund al repre
zentativei Germaniei, Joachim 
Low, s-a arătat surprins de 
aceste cifre. „Mă surprind și 
mă îngrijorează aceste cifre. 
Ne lipsește o întreagă gene
rație de jucători între Ballack

calificare
James Beattie, ultimul având 
șanse mari să joace joi.
Vor să marcheze

„Golul a fost un caz aparte 
încă de când am venit la 
Everton, iar eu încă nu am 
putut arăta că mă pot des
curca. Un gol, două sau trei 
ne pot ajuta să progresăm. 
Am fost adus pentru a înscrie 
și întotdeauna am spus că 
asta fac eu”, a comentat ata
cantul James Beattie.

Partida Everton - Dinamo 
București, din manșa secundă 
a turului întâi al Cupei UEFA, 
va avea loc joi, de la ora 22, 
pe stadionul Goodison Park

Mutu
După ce a înscris în parti

da cu Rapid Viena (3 - 0), 
Adrian Mutu a declarat: „Es
te un gol important pentru 
moralul meu și pentru că a 
venit într-un moment delicat 
al meciului. Pentru mine în
cepe o nouă viață, deși paran
tezele le-am închis din ma. 
mentul în Care am început s, 
mă antrenez normal cu Ju
ventus”. Atacantul român a 
mai spus: „Eu sunt atacant, 
dar dacă antrenorul vrea să 
joc pe extremă ca Nedved, 
pentru mine este foarte bine. 
Important este întotdeauna 
interesul echipei”. Mutu a în
scris marți primul său gol în
tr-un meci oficial de la trans
ferul, la Juventus.

(29 ani) și Podolski (20 ani)”, 
a declarat Low. Președintele 
clubului Bayern Munchen, 
Franz Beckenbauer, pledează 
pentru limitarea numărului 
de jucători străini. „Problema 
nu privește doar Germania, ci 
întreaga Europă. Eu sunt pen
tru limitarea numărului de 
jucători străini dintr-o echipă, 
la maximum cinci”, a spus 
Beckenbauer.

Unu« rro/ta în Mric CrSrtnn

italiamedia.it
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Vând garsoniere (19)

• decomandate, 30 mp, balcon mare, 
pivniță sub balcon și apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri, centrală termică, 
termopan, Deva, zona Poliția Nouă, Mărăști. 
Tel. 224145,0746/198786.

• decomandate, contorizări, balcon, etaj 2, Deva, 
zona Mărăști u I nou, preț 635 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.
• decomandate, parchet, contorizări apă, gaz, 
27 mp, zona Dacia, preț 570 milioane lei. Tel. 
0742/290024.

AIQdht camere, etaj 1, bl. 4, Dacia, jaluzele 
ț^prioare, lavabil, parchet, gresie, faianță, 
^■talații și obiecte sanitare noi, contorizări, preț 

negociabil. Tel. 228109.
• zonădteacenb*în Orăștie, preț avantajos. 
Informații teL 0723/125509.
• mo hejnnd, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
•ana Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587.(Evrika)

• zona MMdU Nou, zonă liniștită, etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)

•ana Dorobarți, dec., etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă, parchet laminat gresie, faianță, apometre, 
liberă, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• ana Emtaaai. Politia județeană, 40 mp. dec., 
et 2, bucătărie modificată balcon mare, gresie, 
faianță parchet apometre, gaz conzorizat 
vedere la stradă preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zonă cente* etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mii. lei/63.000 RON, neg, tel. 0723/251498,232809, 
0788/165702 (Fiesta Nora)
• Zamfirescu, et 1, modificată 40 mp, parchet 
faianță și gresie noi, tavan fals, rigips, spoturi, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 815 
mii, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Miorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută, preț 78.000 RON, teL 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora) 
•zona Zamlkescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 

•zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208,

'“>.721/985256. (Rocan 3000)

>*zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mit lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona MM* dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• et 8 dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
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• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 2352® 
0721-744514 (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare biaiă în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
•et 1, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări. Bălcescu Nou. pret68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania) 
•eL 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387898 0741/120722. (Casa Betania) :
• urgent zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 15, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54500 ron, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• zona Dadă et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
•contort 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• regent Himedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Dadă contorizări, bine întreținută gresie, 
faianță parchet modificată et intermediar, 
vedere în față preț 550 mii, neg, tel. 211075, 
0740/232043.0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr garsoniere (20)

• to Den, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofl me............  211587,0745/253662. -

Vând ap. 2 camere (03)

• Bârcea Mare, 48 mp, gaz metan în bloc, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750.
• Brad, orașul vechi ultracentral, decomandate, 
confort L etaj 4, preț 600 milioane lei, negociabil. 
Tel. 511731.
• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandată gresie, faianță parchet 
centrală termică termopane, 60 mp, zona Lido, 
preț 1200 mid. lei, negociabil. Tel. 0724/218049.
• decomandată parter, centrală termică 
scurgere separată gresie, faianță îmbunătățiri, 
Deva, zona gării, bun pentru sedii, birouri, cabi
nete. Tel. 220211,217888
• decomandată zona Zamfirescu, etaj 2, bloc 
nou, 2 balcoane, contorizări, parchet vedere în 2 
părți, preț 1,080 mid. lei. Tel. 0726/130557.
• Dera,AL Moților, etaj 1,34 mp, bloc cărămidă 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță 
contorizări, cheltuieli întreținere mici, preț nego
ciabil. Tel. 227698 0742/564654.

• Deva, Al. Romanilor, recent renovat 
centrală termică parchet, balcon, ocupabil 
imediat preț negociabil. Tel. 0743/154310.

• Deva, Gojdu, decomandate, 40 mp, parter, 
contorizări, parchet ideal pentru privatizare, 
preț 700 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• Deva, Str, Minerului, bl. 41, ap. 49, sc. C.
• etaj t zona Dacia, multiple îmbunătățiri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 228109.

• Hațeg, etnii* termică posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora, mobilat Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• Hunedoara, bucătărie mare, baie, pivniță 
curte, zonă foarte atractivă Tel. 0744/643602.

. Hunedoara, K0 Eliberării, decomandate, 
centrală termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• semWecomandate parchet gresie, faianță 2 
holuri, zona Daciă preț 17500 euro. Tel. 
0742/290024,
• urgent, contort 1 Deva, zona Mioriță bl. M3, 
etaj 1, preț 1150 mid. lei. Tel. 223336.

• urgent sentidecomandate, Daciă 40 mp, etaj
4, contorizări, parchet balcon închis, gresie, 
faianță preț 700 milioane. Tel. 229034, 
0724/355166.

• regent sdec, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat apometre, contorizări, preț neg, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28000 euro, tel. 0723/251498,232808 078E/165702. 
(Fiesta Nora)

• zona Decebal, piață dec., et 1/4, boxă 
centrală termică balcon mare închis, termopan, 
parchet stare f, bună ideal pt închiriat la un preț 
bun, zonă liniștită preț 150.000 RON, tel. 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona M. Viteazul, et 3, dec, contorizări, 
balcon, bloc de cărămidă preț 116.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Mtoenitai, dec., et 1, bloc de cărămidă 
50 mp, balcon, contorizări, parchet faianță preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498 232809,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona Dorobanți, dec, 54 mp, parter, la stradă 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre, repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg, tel. 232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1 circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre, gaz
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona Uzo Balcan, vedere la stradă etaj 4, 
semidec, balcon, parchet fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808 0745/302200. (Fiesta Nora)

•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. Teii 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cente*împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, ama piață decomandate, etaj 1 par
chet baicon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 

negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)

CObNEX'

•zona Mfcro 18 etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cente* l. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
•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 Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika) - t
• decomandate cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona b<U Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• Ocaziei Zona Al. Straiului, dec., et intermediar, 
superamenajat, centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)

• regent 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 8 amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)

• zona Uc Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, str. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• zona Eminescu, dec., ușă metalică balcon 
înphis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dec, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Eminescu, sdec., 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii., tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et.3, dec., balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)

• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)

• et intermedar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț88000 lei neg. Tel. 223400, 

0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 8 bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț

.59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622,
0742/005228. (Casa Betania)

• etț parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Bețania)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care define poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• dec, cente* termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)

• dec, btoc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg., 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387898 (Casa 
Betania)

• zona Gojdu, sdec., contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)

■ zona L Creangă dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).

• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)

• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg., tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, cente* modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

• dec, zonăultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• urgent contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii., tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• ultracentral, dec, et. intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
1,2 mid., neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zonaBancaTransilvania,sdec.,32mp,2holuri, 
ușă metalică gresie, faianță modeme, parchet 
lamelar, bloc decent et3, preț 630 mii, tel 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona Lfc. Auto, urgent sdec., et 3, parchet 
contorizări, preț 590 mit, neg., ocupabil imediat 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Zamfirescu, sdec., parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii., neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona BduL Decebal, dec., gresie, faianță 
parchet ușă capitonată centrală termică 
termopane, preț neg, tel. 218742,0729/002100. 
(Megalopolis)

• Bălcescu lângă intersecția cu 22 Decembrie, 
dec, vedere în două părți, St 60 mp, contorizări, 
merită văzut preț 880 mii, tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)

• zona Zamfirescu, etaj 2, 2 balcoane, 
contorizări, st 60 mp, bloc nou, parchet vedere 
în 2 părți, preț neg., tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• lagent In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)

• za* bl* în Deva, de preferință etaj interme
diar, plate imediat 0745/2! 662,211587. (Evrika)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate contorizări, fără îmbunătățiri, 
suportă modificări, 2 balcoane, etaj 1,98 mp, 
zonă centrală preț L320 mid. lei, negociabil. Tel. 
228618
• decomandate zona Zamfirescu, parter, 
pretabil pentru privatizare, modificări, parchet, 
contorizări, balcon închis, 70 mp, preț 1,4 mid. lei, 
negociabil. Tel. 262728 0723/255184,0722/596945.
• deosebit contorizat integral, zonă centrală 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, preț 130.000 
ron. Tel. 0726/593019.
• Hațeg țâră îmbunătățiri, str. A Vlaicu, nr. 3, bl. 
B29, sc. C, etaj 1, ap. 46, preț negociabil. Tel. 
0254/770477,0726/192495.
• semidecomandate etaj 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică balcoane închise, preț 1,150 
mid. lei. Tel. 225729,0745/159535.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 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 Progresul, et 2, cărămidă decomandate, 
hol măre central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona & Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferente preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul, dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, 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 modificate vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora) 
•zona MbieraU, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)

• zona Dorobanți, et 1, dec., vedere în 3 părți, 
boxă debara, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Decebat dec., vedere deosebită etaj 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri, 4 balcoane, 
bucătărie modificată parchet 2 băi, preț 145.000 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă cente* l. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț45000 euro, tel. 
224398 0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă cente* amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 15 mid., tel. 
0729-002100. (Megalopolis)
• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)

• zona, L Crean* de<\, contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, CT, sdec., gresie, făianță parchet 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdec, buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zonă Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154/01,227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent zonă liniștită et. 2, balcon închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mii., tel. 0726/710903. (Pnma-lnvest)
• zona Dada, sdec., centrală et 2, bloc de 
cărămidă ocupabil imediat preț 800 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

mailto:cgoradea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
http://www.conmi.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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• zona L Maniu, urgent, 90 mp, bloc cărămidă, 
parchet, balcon închis, dec,, preț 38,000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dunărea, sdec., et Intermediar, 
termopan, gresie șl faianță moderne, parchet 
nou, modificări Interioare, uși interioare noi, apă 
șl gaz contorizate, preț 1,05 mld„ neg., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• doc, hol central, balcon închis-cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, preț neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• dec, zona l. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre. gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38.000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă, 
vedere bilaterală, preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona ultracentrală etaj intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță, lamelar, balcon, bine 
întreținut, preț 38.000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, zonă centrală sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1,200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194,221006,0741/959875.

Cumpăr casă (14)

• urgent, Deva sau Simerla, cu grădină, plata 
imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)
■ zona parter, dec, pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid, neg, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason) .
• «genl, Bălceecu, et. 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)
• 2 Ui, 2 balcoane, etaj 1, Deva, zona Liliacului, 
preț 45.000 euro, fără intermediari. Tel. 
0727/011504
• Deva, Bălcescu, decomandate, 90 mp, 2 băi, 
balcon închis, amenajări interioare, contorizări, 
preț 1,45 mid. lei. Tel. 0720/670305.
• Deva, decomandate, etaj 2,112 mp, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări interioare, centrală 
termică, preț 1,65 mid. lei. Tel. 0720/670305.
■ Deva, Gojdu, etaj intermediar, 100 mp, 

amenajări interioare, centrală termică, 2 bai, 
preț 135 mid. lei. Tel. 0720/670305.

• urgent, lemidecomandate, etaj 3, Deva, 
zona Gofdu, gresie șl faianță In bale, 
bucătărie șl hokri,podeh Miale, centniă 
tandcă, Merton, preț 1454)00 ron, ocupatei 
Imediat, exclus ntermedi ri. Tel 
0744/789215.

• zona URacuU, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală, et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 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, baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dec, etaj 1, cu 2 balcoane, 2 băi, 
centrală termică, gresie, faianță, preț 1,460 
mil/146.000 RON, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt. mașină, preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• regent zonă centrală, et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică, ter
mopan, etc.), preț 46.500 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• et 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii, neg, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• regent zona Poliția Județeană, et. 1, dec, 112 
mp, contorizări, stare bună, preț 1,7 mid, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, 

gresie, faianță parchet zona Dorobanți, preț 

1,600 mii, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

Vând case, vile (13)

• Deva, art centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideal și ca spațiu comercial, preț negociabil. 
Tel. 0721/978548

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

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

- în Dobra la Coopera
tiva de Consum
- în Ilia la Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

o casă construcție 2004, zona 22 Decembrie, 
P+M, 4 camere, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică garaj, curte 600 mp, preț 110,000 euro, 
negociabil. Tel. 07880'497615.

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băl, 2 
bucătării, centrală termică, grădină preț 2,2 mid 
lei ( 220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728.
• casă Vie Noi, 50 m de Horla, 2 camere, 
bucătărie, bale, 5 focuri gaz, posibilități etalare, 
sc 90 mp, st 1300 mp, preț 75.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0741/507012
• Deva, 2 corpuri, 3 camere, 2 bucătării, baie, 
living, parchet, gresie, faianță centrală termică 
canalizare, garaj, anexe, 750 mp. Tel. 
0722/347512,228448 224543.
• sir. Horaa, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 

•zona Horla, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, bale, buc., CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoana 
Călugărenl, preț neg. 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• 2 cam. mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• zona poște linie, cu etaj, garaj, beci, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206001 (Mimason)

• ultracentral, 2 camere, bucătărie, bale, curte, 
grădină ideală și pL sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)
• 1 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simerla. Preț: 
1.700.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• p+l la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva 
Preț; 2,500,000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefin
isată parchet laminat, termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, sc = 100 mp, grădină 875 mp, 
front stradal 9 m. Preț 150.000 euro, negociabil. 
Tel. 0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând case de vacanță (15)

• cahanăcumansardăși teren 1000 mp, Costești 
nr. 25 A. zonă deosebită liniștită grădină pomi. 
Tel. 0723/288282.

• P+1 to stațiunea Geoagiu Băi, preț convenabil. 
Tel. 0254/241044 după ora 17.

• urgent cabană construcție cărămidă 3 
camere, baie, bucătărie, gresie, faianță boiler, 2 
garaje, teren 1000 mp, zonă de munte, totul nou, 
9 km de Costești. Tel. 0742/290024.

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel.0721/294849,261162.
• 4 camere, anexe, grădină 50 ari, cabană curte, 
trifazic, loc pentru casă separat, DN Deva ■ Lugoj, 
preț 900 milioane lei. Tel. 0723/885562.

• casăta Banpotoc. Tel. 0746/051821.
• casăta localitatea Banpotoc. Tel. 0746/051821.
• casă In Săntandrei, nr. 113, tel. 0254/236655, 
0742/218376.
• casă modestă în Bârsău, la șosea, 2 camere, 
cămară tâmaț, grădină și curte 1700 mp, 
fântână curent, fs 20 m, preț 350 milioane. Tel. 
229034,0724/355166.
• casă anexe, grădină Săntandrei, fără inter
mediari, preț negociabil. Tel. 0722/693418, 
0724/106136.
• In l olt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• 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)
• satul Boz, 4 camere, mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat ST 2800 
mp. Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726 0254-213050. (Casa Majestic)

•3 camere + anexe gospodărești, teren 1500mp, 
comuna Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 
1.000.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 24.706 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu Șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 40 ari teren, Ideal pentru agrement, 
construcție cabană drum de acces, curent elec
tric, la 25 km de Deva Tel. 234275.
• extravlan, 5700 mp, Bârsău, la șosea, fs 15 m, 
ideal pentru cabană preț 150.000 euro. Tel. 
229034,0724/355166.
• totravlan Bâcta cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• totravlan In Hărău, central, semlîmprejmuit, 
fântână construitei. Tel. 221811.
• totravlan In Simerla. str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• totravlan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269, după ora 16 sau 0746/029058
• totmritan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, la poartă 
Tel. 220269,0746/029058.
• Intravilan, 375 mp, fs 13 m, toate facilitățile, 
bun pentru casă șl spațiu comercial, preț 220 
milioane lei. Tel, 0745/666447,
• Intravilan, zona M. Sadoveanu, 3700 mp, fs 50 
m, toate facilitățile, preț 25 euro mp. Tel. 
0740/232043.
• loc de casă 1234 mp, Intravilan Deva, str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.

• loc de casă 3516 mp,fs22m, apă gaz, curent 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• urgent teren intravilan, 1200 mp, fs 40 mp, 
facilități apă gaz, curent, zona Șoimuș, preț 2 
euro mp. Tel. 0742/290024.

• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.
• to Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• totravlan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gatz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• 1, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• totravlan, ama Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)

• Intravilan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• totravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• totravlan, Skneria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• totravlan in zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială, plan de 
urbanism și de utilități aprobat preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 
(Casa Betania)

• totravlan la DN 7 st. 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)
• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Ctndș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• totravlan to Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravilan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• regent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg., tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• urgent, 3500 mp, intravilan, zona M. 
Sadoveanu, 70x50, gaz, curent, apă, pretabil 
motel etc., preț 30 euro, tel. 0740/173103. 

(Mimason)

• zona Crângului, cu căsuță 1070 mp, preț neg., 
tel. 218742,0729/002100. (Megalopolis)

SC TRAHANU SRL cu 
sediul în loclitatea Pui, Str 
Brazilor, nr. 9, jud. Hunedoara, 
anunța depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizațiilor de 
mediu, pentru obiectivul punct 
de luciu Brutârie-Piii Informații 
se pot obține la sediul APM 
Hunedoaia, zilnic intre orele 9- 
17 Eventuale sesizări și reclamații 
pot h depuse în termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicării.

COLECȚIONAR GERMAN CUMPĂR 

MAȘINI DE CUSUT ZZINGER, 
SMGIR, KAISER, NAUMANNN, 

PFAFF, MIRKOOROFER 

35.000 - 45.000 EURO.

TEL 0744.933484
PLATA PE LOC ROG SERIOZITATE

GRĂDINIȚA cu program 

normal nr. 5, Deva, 

cu predare în limba 
maghiarS, anunță pentru 
dala de 13.10.2005, ora 

14,00, concurs de ocupare □ 
postului de îngrijitor.

Așteptâm CV și apreciere 
scrisâ de la ultimul loc de 

muncâ la sediul nostru, Str. 
22 Decembrie, nr. 69. Inf. la 

tel. 0254/231232.
(31109)

I • Intravi Zăvoi M. Sadoveanu, S.T 3700 mp., 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent Ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,

0726/130557(Mondlal Casa)
• Intravilan, str. Zăvoi, 500 mp., pentru 

construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, ona Horla, st 375 mp., fs. 13 m., 

toate facilitățile, preț 6.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• B-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, st 
3300 mp., F.S. 52 m, bun pt. orice activitate, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, ST 5000 mp, gaz, apă curent electric; 
Ideal pentru construit casă. Preț: 30 euro/mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Lainic, Parcata 1:2700 mp. Parcela 2:6000 mp. 
Preț:'5 euro/mp. Tel. 0254-213050,0746-225726. 
(Casa Majestic)

Cumpăr teren (22)

• cunpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587, (Evrika) 
•ta Deva, S 300-1000 mp, pentru construcții. Ofer 
prețul pieței, Tel, 0254-213050, 0746-225726. 
(Casa Majestic)

Vând locuri de veci (23)

• cavou ta Cimitirul din str. Eminescu, preț avan
tajos. Tel. 225780.

Vând spații comerciale (25)

• central amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• urgent, zona Sala Sporturilor, amenajat 
convector, ieșire la stradă liber, pretabil birouri, 
cablu net, frizerie, coafor, 30 mp, preț 640 mil., 
neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Miorița, 60 mp, gresie, termopan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid., neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Deva, parter, alee de acces la bloc, zona 
DACIA, preț închiriere: 90,00 euro/lună nego- 
ciabi. Preț vânzare = negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, gaz, apă curent electric, S.T. 
500 mp. Preț: 26000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Alte imobile (27)

• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• oier pentru închiriat casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări apă gaz, curent trifazic, 
ideal pentru sediu firmă prestări servicii, Deva, 
Str. Cernei, nr. 10, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 100 
mp, mobilat și utilat, etaj intermediar, zonă 
centrală centrală termică totul contorizat preț 
negociabil. Tel. 224028 sau 0720/060186.
• ofer spre închiriere în Cluj, cartier Mănăștiur, 
una cameră din apartament decomandat, 
pentru un student condiții deosebite, preț 100 
euro, negociabil. Tel. 0723/732560.
• primesc 2 fete în gazdă acces bucătărie, baie, 
totul contorizat. Tel. 220338,221532.
• primesc ta gazdă elevi, eleve, preț convenabil. 
Tel. 214763.

• primesc ta gazdă o elevă Deva, A. Vlalcu, nr. 
48, lângă Liceul Pedagogic. Tel. 0254/212865.
• primesc In gazdă o elevă Deva, str. A. VIai cu, 
nr. 48, lângă Liceul Pedagogic. Tel. 0254/212865.

• central amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• sp.-* comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Dulliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut garsortsrâ sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsoniera dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)

• ofer vU mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)

• ofer garsonlșâ mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsoniera mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688. 
(Casa Betania)

SC Inform Media, parte a unei corporații internațlonafe 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare șl verviciI Internet în vertul Austriei, în nord-e«tul 
Ungariei, cât șl 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:

Inform Media SRL.
Bajusz Andris
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz4tinformmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

c<i 'W

Cititorii
Cuvântul

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește
• ganontarâ dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• ap. 3 cam., nemobilat parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam., Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam, mobilat deosebit ct zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compaftimente+birou), preț 22 mii. lei/lună, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală-deoozlt 80 rriD. Orăstie. preț 13 
mil/lună tel. 718833, 0720/542223JJ745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

• m o*bâ ap. 2 camere dec, zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă 
cu centrală termică termopan, parchet nou, 
gresie, faianță se poate mobila la cerere, pe 
termen lung, tel. 0723/251498, 232808. (Fiesta 
Nora)
• ofer pl închiriere garsonieră complet 
mobilată, în Deva, preț 90 euro/lună (Prima- 
lnvest)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest) 

» ofer ap. 3 camere de lux, Bălcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, zona 22 Decembrie, 
et. 3, preț 150 euro, tel, 0745/253413. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, circuit, zona Jiului, mobilat, 
preț 60 euro, 3 luni avans+gâranție, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer i<Mțlu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț 
8 euro+tva, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633. (Mimason)

• ofer sptțlu comercial, 130 mp, zona Dacia, preț 
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer garai sub bloc, 20 mp, apă curentă pentru 
depozit preț 70 euro/lună tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• ofer ap. 2 camere, sdec., utilat, contorizări, 
pențru o familie serioasă preț 120 euro/lună tel. 
0745/159608. (Mimason)

• ofer regent garsonieră mobilată modest pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună tel. 
206003. (Mimason)

AIIWĂĂIViu

• ofer, ap. 2 camere zonă bună mobilat utilat 
complet frigider, aragaz, 2 tv, mobilier dormitor, 
colțar, totul nou, preț 160 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere cu 3 camere
Deva Tel. 0740/709628
• i ' b cab rt cu mansardă și teren 1000 mp.' 
Costești, cu garsonieră sau teren, zona Deva * 
aștept și alte variante. Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)

• vând acte Dacia break, af 1987, culoare alb, 
certificat de înmatriculare, carte de identitate cu 
folie. Tel. 0742/429208 0723/415655.

• vând acl« Dacia break, af 1987, culoare alt 
certificat de înmatriculare, CI cu folie. TW1 
0742/429208

• vând Dada 1310 recarosată în 1999. stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 0744/565516.

• vând Dada 1310,61.000 km, preț 1000 euro, 
negociabil și Oltcit pentru piese. Tel. 
0722/453165.
• vând Dada 1310, af 1995, taxe la zi, stare foarte 
bună preț 635 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/369313.

• vând Dada Berlină af 1988, preț negociabil. 
Tel. 0254/234044,0745/174035.

Auto străine (37)

• vând Aud 100, af 1980, taxe lăzi, înmatriculat, 
preț 1700 euro, negociabil; Golf II, af 1990, neîn
matriculat, 2 uși, 500 euro, negociabil. Tel. 
0727/192981.0726/826624.

• vând Daswoo Mat Iz, af 2003, vopsea originală 
unic proprietar. Tel. 0723/270348

• vând IM Granadă stare foarte bună acte la 
zl, 2000 cmc, cd Sony, anvelope noi, servo 
direcție, închidere centralizată preț 1.000 euro. 
Tel. 218399,0720/348089.

• vând Lada 1500, preț 10 milioane lei, motor 
Ford Escort Diesel 1,6; preț 400 euro, negociabil. 
Tel. 0721/360668

• vând Opal Astra Sedan, an 1992, vopsea ori
ginală metalizat, 114.000 km, ireproșabil. Tel, 
0744/125690.
• vând Opal Omega, BW 524 Diesel. Tel. 
0720/464065.

• ' ide Ford Sierra, 1800 cmc, stare foarte 
bună de funcționare. Tel. 229628 0740/436888

• vând i ent Opel Astra 1,7 TDI Elegance, af 
2001, dotări complete, culoare cameleon, preț 
negociabil. Tel. 0721/251652.

Microbuze. Dube (38)

• vând miaobuz 12+1 locuri VW LT 28. model 
lung și înalt Diesel, 2400 cmc, sau schimb cu 
apartament în Hunedoara sau casă la țară Tel. 
0722/161661.

SC SIMPLEX TAVIA 
SRL Deva
selectezoi personal pentrud
ocup posturilor de:
■ Instalatori Instalați1 termice *1 
sanitare;
- li <er proiectare Instalați1;
- sudori autogenl gl electrici,

iuți jr> ranlcl.
CV-urife sa depun, pĂnâ la data de 
0X10.2005, la sediul Urmei sau la 
fax 0788/359.319.

Informații la tel. 22X045.

(31065)

andras.bajusz4tinformmedia.ro
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• vând mta ui transport persoane Peugeot J5 
Diesel, af 1988,14 locuri. 2500 cmc, supraînăltat, 
stare buni, cu traseu, preț 5000 euro, negociabil. 
Tel. 229034,0724/355166.

• vând tetefon Nokia 7650 cu cameră foto, 
baterie reluă CD, carte tehnică stare bună preț 
3.2 miliafee lei. Tel. 0722/258401.

Citații (63)

Camioane, remorci (39)
îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

■ pârâtul Monda Aurel este citat la Judecătpria
Hațeg pentru termenul de 11,16.2005, In dosar 
903/2005.

■C.-K.VS 'Țț-

• vând autocamion „Frumoasa americană", 
stare excepțională, af 1992,3 tone. Informații 
Crișcior, 616923 sau 072V248341.
• vând remonâ 2 axe, model furgon, af 2000, 
dimensiuni Interioare 2800/1500/h 2000,10.000 
ron, preț negociabil. Tel. 0722/161661.

• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Matrimoniale (69)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, tn nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

Materiale de construcții (53)

• vând grinzi, lațuri pentru țigle, 150 bucăți 
cărămizi, scândură, popi, 3 butoaie 200 litri 
pentru apă din tablă fier beton. Tel. 229444.

• Agenția matrimonială româno-italiană SC 
ROMED1CENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele înte 18 ■ 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile si aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678,0254/745866,0742/301068, 
0744/801015. Webiwww.romedicenter.net

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• psiholog, Mașterei 2005, doresc angajare în 
domeniile resurse umane, psihologie clinică sau 
învățământ, în Deva sau Simeria; cunoștințe 
limba engleză avansat șl operare calculator. Tel. 
0788/591460.

caută pentru dezvoltarea echipei în
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți

Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

Solicitări servicii (71) Oferte locuri de muncă (74)

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, preț 150 euro, monede cu eclipsa, preț 2 
euro bucata. Tel. 0723/005657.

• vând motocodtoare germană, lamă 2 m, cuplă 
remorcă, preț 22 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/620262.
«.vând motor trifazat 5,6 Kw, 1000 rotații/minut, 
riefblosit, ZfulII cu posibilitate reglaj până la 3000 
rot/min; robot de pornire la 12 VCC și curent 150 
A Tel. 218186.
• vând presă de struguri, mașină de cusut 
marca Union, mecanică, cu pedală, preț nego
ciabil. Tel. 0254/233084.
• vând ser e păioase, lucemă, trifoi, 
tracțiune animală și mecanică (tractor), preț 12 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/620262.

• vând tractor U 445 cu cabină, af 1993, plug PP2 
și disc purtat 2,2 m. Tel. 0254/237752, 
6723/623089.

■ vând zdrobitor struguri cu ladă, presă mare 
struguri, cadă prune 700 litri, butoaie lemn stejar 
240 - 2601, 2 bucăți oleandru roz, mare, aloe, 
ghiveci, 3 și 7 ani etc. Tel. 0741/507012.

Electrocasnice (56)

• caut femeie pentru îngrijirea unui copil de 5 
ani, 20 ore pe săptămână în Hunedoara, zona 
Teatru. Tel. 0726/235968.
■ caut regent femeie pentru îngrijit permanent 
femeie bolnavă la domiciliul acesteia, în 
Deva.Tel. 219934.
• fogrfleec copR mic. Tei. 216550.

• aspect fizic plăcut, cunoștințe minime de 
limba franceză experiență ca barman sau 
ospătar constituie avantaj, pentru Un mic 
restaurant în Elveția, rog seriozitate. Tel. 212242, 
seara.

Piese, accesorii (42)

• vând 2 mașini de cusut Industriale, la 220 v ■ 
380 v, Tel. 0254/222398.

• vând congelator 5 sertare, preț avantajos, 
Hațeg. Tel. 770735,770367,0722/876141.

• vând convenabil congelator Arctic, 4 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.

• vând frigider Arctic 240 litri, motor stare foarte 
bună preț 180 ron, negociabil. Tel. 0254/221677. 
orele 12-21.

• vând frigider mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
221060.

• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane, ambele stare bună de funcționare. Tel. 
214814.
• vând mașină de cusut electrică germană 
stare foarte bună preț 3 milioane lei. Tel. 
0254/247925.

Prestări servicii (72)

• ataoeral da tapițerie din Micul' Dalas , Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează o gamă largă de 
huse auto pentru Logan, Solenza, Renault, 
Peugeot Opel, Skoda, colțare, canapele, fotolii. 
Tel. 0727/756681.
• doamnă serioasă fac menaj zilnic sau 
ocazional, îngrijesc copil 4 ■ 5 ore pe zi, numai în 
Deva, fac cumpărături, calc sau curierat. Tel. 
0744/246654.

• Gazata de Hunedoara angajattâ repor
teri, conuasri i rji rl rețea
abonam te șl vânzători ambulanți. CV- 
afle io depun tn dâdbi Cepromh, etaj L 
camera 119. TU 0722/981476, Ramona îtcal 
șl 025

• SC Boema prost sat Deva angsjriT* 
agerei vânzări. CV-urle se trimit la fax nr. 
0254/234349

• 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.

• societate comerctatt specialii tâ h 
vânzarea materialelor de construcții anga
jează persoană (harnică pontau vânzare In 
magazin. CWwi la fax 0254/220313.

• vând cârflg remorcare pentru Peugeot 605, 
preț 50 euro, și dezmembrez motor pentru 
Renault Megane Diesel, model 2001, tel. 214664.
• vând cutie de viteze 4 trepte și electromotor, 
ambele Dacia Tel. 221431 seara
• vând diferite piese Lada noi, originale, 
segmenți, pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri,

J spirale, amortizoare, disc ambreaj, etc. Tel. 
* 770687.

• vând o pereche planetare, delco complet cu 
capac, lulea fișe, mască față, ochelari, garnituri 
baie toate noi, nefolosite, de Dacia și caroserie 
VW Passat break, 1984. Tel. 0747/223733.

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

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 fotolii cu coliere din lemn, în perfectă 
stare, preț 200 ron. Tel. 0727/756681.
• vând 2 fotolii, măsuță cafea covor 2/3, 
carpete, toc, ușă, geam, stare bună, preț 8 
milioane lei, negociabil. TeL 229241 seara 
0724/207420.
• vând bkou și 2 apometre. TeL 218650,218093. 

j i«ifând rater hol ou 2 compartiment*, pentru
încălțăminte, stare foarte bună î10/15/200 cm, 
preț 15 milioane iei. Tel. 221060,0720/432448.

• vând dulap 3 uși, canapea extensibilă, preț 
rezonabil. Tel. 211244.

\ • vând mobiă bucătărie 8 corpuri, masă, colțar,
dulap haine, dulap baie suspendat cu oglindă 
cuier hol, masă telefon cu oglindă aragaz 3 
ochiuri, cărți, etc, negociabiLTel. 216537.
• vând mobiă de bucătărie, culoare stejar 
băițuit, 3 m lungime, ușile au ramă de aluminiu, 
preț negociabil. Tel. 0743/099981,230206 seara
• vând moblă de sufragerie, furnir mahon 
închis, 3 corpuri, masă cu scaune și canapea

> extensibilă preț 6 milioane iei. Tel. 260126, 
> 0746/940626.

• vând ușă geam dublu cu ruletă Tel. 228905.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• <octetate i ere înde intene de 
lateit digitale, începând cu 550 ren, un an 
garanție, recepționează programe 
românești șl străine, cu abonament (bigi, 
Max tv,racus) și fără abonament, montarea 
șl deplasarea Induse bi preț. Informații H. 
0723/481776 sau 0745/840474.

• vând rariocasetofon stereo Trident original, 
radio Vef, geantă Diplomat cu cifru, ceas 
Atlantic, mecanic, nou, original. Tel. 0723/065318, 
0723/627918. r
• vând video Panasonic, preț negociabil. Tel. 
221431 seara

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olimpia cu film, nou, în 
geantă preț 500.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând aparat foto Smena 8 M, Rusia Olympia ■ 
Japan, și orgă electronică cu acompaniament, 
ideal pentru începători, marca Roland E 15, 
Japan. Tel. 0747/223733.
• vând Motorola V 220, nou, în garanție, preț 350 
ron. Tel. 0745/633373.
• vând Sony Ericsson T300, color, polifonic, 
calculator, vibra EMS, MMS, GPS, baterie Li 
polimer, unic proprietar,stare perfectă preț 170 
ron. Tel. 0727/001844.

Pante si animale, agroali- 
mentare (57)

• cm^teoi. Relații la tel. 0745/376642.

• vând 4 torte fân, adăpost pentru animale (cu 
apă curentă) situat în localitatea Băița 
(Hărțăgani), nr. 82, preț negociabil. Tel. 
0740/858726.
• vând fân și otavâde grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vândgâu și orzoaicătel.212083,0722/524983.

• vând M de 7 ani. Tei. 0726/178546.

• vând vtțd de 6 luni, cal. I, cea 270 kg, preț 18 
milioane lei, negociabil. Tel. 220472.

• efectuez masaj reflexoterapie, pentru mai 
multe afecțiuni. Relații latei. 0722/262712.

• efectuez transport rutier de marfă urban și 
interurban cu Mercedes 207 D, prețuri 
excepționale, capacitate de încărcare 13 tone, 
tel. 0722/448896,0788/699849,0726/864904.

• execut lucrări de zugrăveli în var si humă 
prețuri accesibile.Tel. 0744/116494, orele 10 ■ 22.

• fcmâ autorizau execut lucrărt tenorii « -«- •------ » » - , ■—■ »»—re■ronoare zu^awt, vopstor»,
cu materialul dtentuluL W. 0254/232052, 
0744'174341.

Instrumente muzicale (60)

• vând orțp electronică cu acompaniament, 
secție ritmică pian, strings, brass, ideal pentru 
începători și nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.
• vând piancu eoadă vechi. Tel. 0254/215795.
• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, negociabil. 
Tel. 221431 seara.

■ executăm garduri din piatră naturală de 
carieră fântâni arteziene, lucrări amenajări inte
rioare, rigips, parchet laminat, lavabil, tencuieli, 
șape. TeL 0743/265796.
• mediez âmba germană Relații la tel. 
0740/336084.

• port, garduri, balustrade, scări Inferioare 
oriee model, dbi fler forjat TeL 0254/237533, 
oreteS-lS.

Altele (61)

• cunpăr «npaf . Tel. 0726/379220.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560

• vând candelabre 3 brațe, stare bură, mochetă 
2/3 persană prețuri negociabile. Tel. 
0744/116494, orele 10-22.
• vând candelabra cristal de Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând repartitoare pentru căldură 3 bucăți și 2 
apometre de apă caldă preț negociabil. Tel. 
0729/001245.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Biro Istvan. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Cimponer loan. Se declară nul.

• pierdut legitimație călătorie locală pe numele 
Zrinyi Susana. Se declară nulă

Cor Mlhael 
Administrator Judiciar al SC 

TRANS OIL BAJA IMPEX 
SRL Bala de Criș 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE Tn vederea 
valorificării activului .STAȚIE 

DISTRIBUȚIE COMBUSTIBIL" situat 
th Bala de Crlș. Valoarea de pornire 

a licitației este de 770.000 RON. 
Licitația va avea loc îh data de 20 
octombrie 2005, ora 14, la sediul 
SC Trans OII Bala Impex SRL, din 
Bala de Crlș, Str. Moților, nr. 11,

Jud. Hunedoara. In caz de 
neadjudecare, licitația se va relua 

îh data de 24.10.2005, 
27.10.2005, apoi îh flecare zl de 

Joi a săptămânii. Relații latei. 
0254/218070, 0723/320990.

S.C. ASIROM S.A. HUNEDOARA - DEVA
Organizează licitație deschisă, prin serviciul executorului judecătoresc 
BARBONI EUGEN

VÂNZAREA UNUI AUTOTURISM ESPERO GLX/AC/ABS

CULOARE - GRI ARGINTIU
DATA PRIMEI ÎNMATRICULĂRI - 09.07.1997

PREȚ PORNIRE LICITAȚIE - 106.000.000 lei vechi + TVA 

Participanții la licitație trebuie să consemneze, prin recipisâ CEC la 
dispoziția Biroului Executorului Judecătoresc BARBONI EUGEN cu sediul 
în Deva, str A. Vlaicu, bloc H3, parter, taxa de garanție de 10% din 
prețul de pornire a licitației.

Licitația va avea loc la data de 04.10.2005, ora 14.00.

Informații suplimentare la telefoanele: 0254-213304, 212746, 0788- 
282067.

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

• soacont comeruHB angajoua muncnon 
necaHIcrti de preferktâ cu domidlul In 
Deva, In condiții avantajoasa. TeL 

0254'232715,226149.

• societate comaratatanadaiză muritori 
neca)lflc^lJnDew3țon«gl avantajoase.

• societate comerctatt angajează șofer 
pentra distribuție, manipuiant IU 
025V223J60,0744/(05606.

• SC fofomln SA Deva, teL 213915,214433, 
angajează operatori calorifer pentru 
arigeredate.

Merco (89)

• famBe serioasă de intelectuali căutăm gazdă 
în Deva. Tel. 0726/235968.

Alege CL pentru anunțul tău

EVIDENTIAZĂ-TE
r

VARIANTE

Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 
Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoana de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

parte a unei corporații internaționale mass-media 
,t care deține poziția de lider in publicarea de ziare

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

I Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
| încearcă variantele speciale contra cost.
■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

LOCAȚII CUTII POȘTALE -____
• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;

: • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă Forma:
’ • chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

VARIANT* ALEASĂ

2
1 apariție» 4(1.000 lei 

NHtafl
5 apariții-IMOff'lei 

tUririă

1 apariție-80XX»W 
. «Mirii

8 apariții • aOO.000 tel 
(XWiri)

4
1 apartth = 0.1)00 !sl

■ linie, nil
Sapariții» 4(ffl.000lel

(MMM)

PRIMA APARIȚIE .../....,

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Webiwww.romedicenter.net
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• Inaugurare. Regina Sofia a Spaniei a 
inaugurat, luni, la Madrid, un ansamblu 
ultramodern incluzând trei anexe, în cadrul 
muzeului de artă Reina Sofia.

• La licitație. Una dintre cele mai scumpe 
chitare din lume, „Dragon", realizată din 
mahon și decorată cu pietre prețioase, a 
ajuns în Marea Britanie, unde va fi vândută 
pentru aproximativ 48.500 de euro.

Victime după taifunul Damrey

Pot ajuta 
memoria

!•
: Londra (MF) - Anu- 
imite fructe și legume, 
precum portocalele, me
rele, brocoli, cartofii și 
Iridichiile pot ajuta me- 
jmoria, potrivit unui stu
diu realizat de King's 
College din Londra. Cer
cetarea are efecte impor
tante asupra prevenirii 
și tratării maladiei Alz
heimer, a subliniat Soci
etatea Farmaceutică Re
gală a Marii Britanii. 
Extractele din cele cinci 
fructe și legume au a- 
rătat că acestea conțin 
substanțe care acțio
nează în același fel ca 
medicamentele utilizate 
pentru tratarea Alzhei- 
mer-ului.

Fast-food
! Newcastle (MF) 
Cercetătorii de la New
castle University au j 
descoperit eă, dacă se î 
adaugă un extract din ( 
plante marine în mân
carea de tip fast-food, 
laceasta ar putea deveni 
mai sănătoasă, fără a i 
jse altera gustul.

LS pachet Cele două pisicuțe și-au făcut 
un obicei din a se ascunde în cutia de 
jucării. (Foto: FAN)

îți citește gândurile
Tokyo (MF) - Cercetătorii japonezi au 

inventat un aparat care permite persoanelor 
care suferă de paralizie musculară totală, 
să zică „da”, sau „nu”, prin măsurarea flux
ului sanguin din creierul lor. Aparatul dă 
un răspuns corect în proporție de 80 la sută 
în 36 de secunde.

Acest aparat, denumit „Kokoro-gatari” (a 
vorbi cu gândul n. r.), a fost dezvoltat de 
compania gigant de electronice Hitachi, 
împreună cu firma Excel, din grupul Mecha- 
tronix, și Asociația Japoneză a Bolnavilor 
de Scleroză Laterală Amiotrofică. Per
soanele afectate de această boală gravă, neu- 
ro-degenerativă, ajung în final să nu mai 
poată vorbi sau efectua nici un fel de 
mișcare, nici măcar să clipească, dar con
tinuă să gândească normal.

S-au mutat într-o capelă
Londra (MF) - Tom Hanks a fost așteptat 

luni la o capelă scoțiană în apropiere de 
Edinburgh, unde actorul american trebuie 
să filmeze scene din producția „Codul lui Da 
Vinci”, adaptată după best-sellerul american 
al lui Dan Brown.Edificiul medieval Ross- 
lyn cunoaște o popularitate din ce în ce mai 
mare datorită asocierii sale cu romanul. 
Numărul de vizitatori a crescut cu 56% după 
publicarea operei. Potrivit intrigii cărții, 
capela a fost construită pentru a ascunde 
secretul Sfântului Graal. Lansarea oficială 
a filmului este prevăzută pentru mai 2006.

■ Pierderile economice 
se ridică la zece miliarde 
de yuani (1,24 miliarde 
de dolari).

Externat
Los Angeles (MF) - 
Cântărețul R&B, 
D'Angelo (31 ani), a 

fost externat după ce 
a fost tratat pentru 
rănile pe care le-a 

avut în urma unui 
accident de mașină. 
Cântărețul, pe 
numele său real 
Michael Eugene 
Archer, a fost spital
izat în Richmond, Vir
ginia, la 19 septem
brie, după ce mașina, 
sa a intrat într-un 
gard și s-a răsturnat. 
Se pare că acesta nu 
purta centura de sig
uranță la momentul 
impactului.
Nu se știe dacă el 
conducea mașina 

sau nu.
Avocatul său, L. Lon- 
dell McMillan, a dec
larat: „D'Angelo este 

acasă și este bine. 
Este nerăbdător să 

termine de 
înregistrat lucrarea sa 
soul, pe care 
lumea întreagă o aș
teaptă.
Este într-o stare pozi
tivă și se simte 
binecuvântat că a 
scăpat din acel acci
dent".

(MF) - Cel puțin 16 per
soane au murit după trecerea 
taifunului Damrey, luni, prin 
insula Hainan (sudul Chinei). 
Taifunul a provocat inundații 
și întreruperea alimentării cu 
energie electrică. Autoritățile

Vaporaș distrus (Foto: epa)

Cutremur de 7,5 grade în Peru
■ S-a resimțit la nord 
de Lima și a provocat 
moartea a cel puțin 
patru persoane.

Lima (MF) - Un cutremur 
cu magnitudinea de 7,5 grade 
pe scara Richter s-a produs, 
în cursul nopții de duminică 
spre luni, în nordul statului 
Peru, provocând moartea a 
cel puțin patru persoane, au 
anunțat autoritățile peruane.

Cutremurul s-a produs în 
jurul orei locale 20:56, în 
orașul Lamas, și s-a resimțit 
pe o rază de 715 kilometri la 
nord de Lima. Institutul peru
an de Fizică a Pământului a 
anunțat că epicentrul seis
mului s-a aflat la circa 100 de

Obiecte rare marca Beaties
■ Christie's va pune în 
vânzare circa 230 de 
obiecte care au aparți
nut membrilor grupului.

Londra (MF) - O ciornă a 
melodiei „I'm Only Sleeping” 
face parte dintre sutele de 
obiecte rare care au aparținut 
membrilor formației Beatles 
și care vor fi vândute de casa 
de licitații Christies's, astăzi, 
la Londra.

Ciorna melodiei „I'm only 
Sleeping”, cântec scris de 
John Lennon în 1966 și inclus 
pe albumul „Revolver”, este 
unul dintre cele mai valo
roase obiecte oferite la lici
tație,, valoarea sa de vânzare 

Pamela Anderson (Foto: epa)

ill mai nou năpârlesc penei 
I^ma^ou năpârlesc pene^

au evacuat preventiv aproxi
mativ 147.000 de persoane.

Taifiinul Damrey a părăsit 
deja insula Hainan și se 
îndreaptă către vest cu rafale 
de vânt având viteza de 119 
kilometri pe oră, conform 
serviciilor de meteorologie 
din Hainan. Ciclonul, care a 
ajuns ieri pe coastele Vietna
mului, unde 300.000 de per
soane au fost evacuate, a afec
tat luni, întreaga zi, insula 
Hainan, unde a provocat 
inundații, întreruperi ale 
curentului electric și pagube, 
viteza vântului fiind de 200 
kilometri pe oră. Autoritățile 
au evacuat preventiv- circa 
147.000 de persoane.

Wu Changyuan, viceguver
natorul insulei, a declarat că 
taifunul a distrus circa 20.000 
de case, 380 de kilometri de 
drumuri și a afectat 704.000 
hectare de culturi agricole.

kilometri nord-est de orașul 
Moyobamba. „Numeroase case 
s-au prăbușit. Toți locuitorii 
din Lamas sunt pe străzi. 
Majoritatea oamenilor ajută 
la operațiunile de salvare”, a 
explicat Carlos Mori, un lo
cuitor din Lamas. Cutremurul 
s-a simțit atât pe coasta nor
dică a statului Peru, cât și în 
capitala Columbiei, Bogota.

Casă distrusă din Lamas (Foto: epa)

Ciorna melodiei „I'm only Sleeping" (Foto: epa)

putând ajunge până la 200.000 
de lire sterline (295.000 de 
euro). Ciorna este mai scurtă 
decât versiunea finală care a 
fost înregistrată. Titlul și 
cuvintele prezintă numeroase

A cerut ordin de restricție
Los Angeles (MF) - Fosta 

protagonistă a serialului 
„Baywatch”, Pamela Ander
son, a cerut un ordin de 
restricție împotriva unui fan 
al ei, William Stansfield.

Actrița spune că Stansfield 
o urmărește tot timpul prin 
Malibu, unde ea locuiește 
împreună cu fiii săi.

Pamela Anderson susține 
că William Stansfield i-a 
hărțuit fratele, pe asistentul 
său și se pare că a început să 
meargă și la școala unde 
învață copiii ei.

Lorena
Vre 16 ani, îi plac 
lansul, sporturile 
îxtreme și 
irumețiile montane.

ștersături, retușuri și schim
bări efectuate de Lennon.

Fanii Beatles vor putea face 
o ofertă pentru singura înregis
trare a grupului pop realizată 
la Hong-Kong în 1964, al cărei

Potrivit documentelor juri
dice, Pamela Anderson l-a 
întâlnit pe * uliam Stansfield 
la școala copiilor ei, Brandon 
și Dylan.

„A început âă vorbească cu 
mine, explicându-mi că Vrea 
ca eu să nu mai joc în 
«Stacked» și să primesc un rol 
într-o producție al cărei sce
nariu l-a scris el”, a declarat 
actrița.

William ,tansfieli se pare 
că locuiește în Malibu, nu de
parte de casa lui Pamela 
Anderson.

.a

preț de vânzare ar putea 
ajunge la 30.000-40.000 de lire 
sterline (44.250 -59.000 euro). 
înregistrarea a fost efectuată, 
cu ajutorul unui magnetofon, 
de către uri ziarist aflat în 
public. Banda de magnetofon 
include zece melodii.

Un interviu inedit cu John 
Lennon și soția sa. Yoko Ono, 
realizat în mai 1969 în tim
pul celebrului lor „bed-in” 
pentru pace de la Montreal, 
ar putea fi vândut în schim
bul sumei de 15.000-20.000 de 
lire sterline (22.125-29.500 
euro). înregistrarea cu dura
ta de o oră, care nu a fost 
niciodată difuzată, a fost 
păstrată într-un cufăr de la 
realizarea ei până în prezent.

A înșelat-o cu 
o doica

Londra (MF) - Sharon 
Osbourne a declarat că 
soțul ei, Ozzy, a înșelât-o 
cu o femeie care a avut 
grijă de copiii lor, chiar 
în noaptea în care s-a 
născut Jack Osbourne. 
Sharon (52 ani), a cărei 
biografie, „Extreme” este 
publicată de un ziar bri
tanic, a declarat: „Ozzy 
era drogat când a ajuns 
la spital. A căzut și apoi 
s-a dus acasă. Asistentul 
meu s-a dus la el ca să 
vadă dacă este bine și 1- 
a găsit în pat cu doi
ca”.Sharon a declarat d 
asemenea eă Ozzy ă £4 
nunțat la a o mai înșela, 
după ce un test eronat de 
depistare a virusului HIV 
a ieșit pozitiv.


