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50 bani (5000 lei vechi)
Vremea va fi deosebit de rece, cerul 
va fi mai mult senin.

dimineața la prânz seara

Organele pot fi donate

Un tren transportând circa 500 de pasageri 
a deraiat, in week-end, din cauza inun
dațiilor, ta statul indian Andhra Pradesh, 
din sud-estul Indiei, accidentul soldându-se 
cu cel puțin 50 de morți. /p.12 (Foto: spa)

■ Cetățenii care vor 
să-și doneze organele 
după deces au acum 
cadrul legal.

Deva (I.J.) - Chirurgii deveni sunt recunoscuți ca specialiști de talie națională, așa că la Spitalul Deva se pot re

colta oricând organe de la o persoană aflată în moarte clinică. Aici s-au executat deja operații de transplant între rude compatibile, accesul la o bancă de organe nefîind posibil decât în marile centre universitare. „Trebuie să se știe că prelevarea de organe nu se face oricum. Chiar dacă a

apărut cadrul legislativ, aceasta trebuie să se facă în anumite condiții, organele trebuie depuse în cutii speciale și transferate la o bancă de organe”, susține dr. Dan Horea, directorul Spitalului Județean Deva. Legea stipulează explicit cine finanțează o astfel de operație, un fond național

unic, ministerul de resort și prin contribuția pacientului. „Finanțarea unui transplant presupune costul investigațiilor, spitalizării, intervențiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii”, precizează Dan Maghe- ru, director DSP Hunedoara.

torii Cuvântul liber pot solicita explicații sau ajutor. Dacă nu primiți ziarul la abonament,dacă nu găsiți CL la chioșcuri sunați la 0801 03 03 03. Dacă doriți să vă abonați sau avețiîntrebări privitoare la concursurile cu premii organizate de CL sunați la 0801 03 03 03.

Telefonul dienților CL0801 03 03 03 este noul număr la care citi

o încasează mai des

CUVANTUI iflER

9
1 HIVIIIII III Ml*71220 "95;’030 III - !'■

® Sti. 22 Decembrie, nr. 37 A 

© (0254) 211275 
jg|0801 03 03 03

Inculpați trimiși în judecată în primele
nouă luni din 2005
Au fost soluționate 6300 came penale, din care: 

în activitatea de urmărire penală proprie

5843 cauze de supraveghere a cercetării penate

Grafica Cuvântul liber, sursa Pachetul de pe lângă fubunalul Hunedoara

■ în acest an, numărul 
violențelor în familie a 
crescut de la 25 la 
28,6 la sută.

Tibehiu Stroia________________
tlberlu.strola@l0formmedla.ro

Deva -’Potrivit datelor furnizate de’EPJ Hunedoara, comparativ cu anul precedent, numărul cazurilor de violență
Patriciu neagă

București (M.F.) - Raportul ONU privind programul „Petrol Contra Hrană” nu incriminează Rompetrol, al cărui nume se regăsește alături de alte 2.200 de firme care au avut plăți suplimentare pentru contractele derulate, a declarat, ieri, președintele grupului petrolier, Dinu Patriciu. El a arătat că plățile efectuate de Rompetrol nu ar fi putut fi asociate „nici măcar în mod eronat cu plata unor suprataxe”, întrucât sumele au fost plătite în beneficiul terților care asigurau servicii, /p.2

casnică a crescut cu trei procente.Astfel, în primele nouă luni ale acestui an, în familiile hunedorenilor au fost săvârșite 5 omoruri, au avut loc două tentative de omor, o pruncucidere și o vătămare corporală gravă. Contactat telefonic, psihologul Aura Ionescu susține că principalul motiv al violențelor domestice este sărăcia.

„Neajunsurile fac viața într- un cuplu deosebit de dificilă. Următoarea cauză este alcoolismul care este generat tot de sărăcie. Și bineînțeles că tributarele acestor consecințe sunt femeile. Din păcate însă nu putem avea o imagine amplă asupra acestui fenomen, deoarece foarte puține femei își reclamă soții”, declară psihologul Aup Ionescu.

InvestițiiRia (I.J.) - Investițiile în școlile din Ilia se ridică la peste jumătate de njiliard de lei numai în această toamnă, precizează primarul Marius Omotă. Pentru 2006, se vor aloca sume din bugetul local pentru transformarea terenului de sport de la liceu într-unul de standarde olimpice, /p. 5
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• Inculpare. Cei mai mulți americani cred că inculparea lui Lewis Libby, șeful de cabinet al vicepreședintelui Dick Cheney, reflectă
z. T77

BL ROMÂNIEI
foii ii ii • » frffi» •’» » i i i »i »• » t i a i i » t ii» »i

problemele majore de etică pentru administrația lui George W. Bush, informează cotidianul „The Washington Post", ediția electronică, de ieri. (MF)• Raportul Volcker. Forma originală a Raportului „Volcker", privind derularea Programului ONU „Petrol și hrană", nu face referiri la campanii românești și nu include nume de cetățeni români, a declarat, ieri, ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu. (MF)

Corupția ne dă
dureri de cap
■ Fragmente dintr-un ^tea, pe care o^mmist 
interviu acordat de Călin
Popescu Tăriceanu,
Agenției Mediafax.

Refuz?
București (MF) Ion Iliescu, în prezent senator PSD, a declarat vineri seară, la talk-show-ul unei televiziuni, că este președintele fondator al PSD și că nu vede necesară includerea acestei funcții în statutul partidului.

Amintiri
București (MF) Actuala situație, din cadrul coaliției guvernamentale, îi amintește președintelui UDMR, Marko Bela, de guvernarea 1996- 

2000, dar acesta nu vrea repetarea greșelilor de atunci, transmite corespondentul MEDIAFAX. „Nu aș vrea să se repete greșelile de atunci. Nu am amenințat cu ieșirea din coaliție, nu că aceste atitudini nu ar periclita coaliția, ci pentru că eu aș vrea să impun nu o scindare, ci o mai bună funcționare a coaliției*', a afirmat Marko Bela.

Marko Bela

Soldați în acțiune.

Baze 
americane 
București (MF) - 
Acordul-cadru privind 
bazele americane în
România, este aproa
pe gata de semnare. 
„Demersurile privind 
perfectarea cadrului 
în care forțe ameri
cane își vor desfășura 
activitatea, la nivelul 
facilităților puse la 
dispoziție de țara 
noastră, au utilizat 
canale diplomatice, 
semnarea documen- 
tului-cadru fiind pre
conizată pentru 
perioada următoare", 
se arată într-un 
comunicat al MAE, 
remis agenției 
MEDIAFAX.
Conform lui Ungure
anu, majoritatea dis
cuțiilor, de până 
acum, s-au referit la 
principiile cu caracter 
politic, în conformi
tate cu mandatul 
aprobat de CSAT, 
respectarea intere
selor reciproc avanta
joase.

REPORTER: Corupția și secu
rizarea frontierelor sunt cele 
două „steaguri roșii" care 
mai pot determina, în aprilie, 
amânarea aderării României 
la UE, cu un an. CE așteaptă 
ca măcar câteva cazuri de 
corupție la nivel înalt să 
ajungă pe rolul instanțelor. 
Ce măsuri administrative 
veți lua, la nivelul Justiției 
și al Parchetului, dacă nu 
vor fi finalizate dosarele 
cerute?

tatea, pe care o are ministrul justiției, de a numi procurorii sau de a-i schimba pe cei care nu sunt eficienți. (...) în acest moment, eu cred că trebuie să acordăm întreaga încredere noii echipe care este la Direcția Națională Antico- rupție din cadrul Parchetului General.
REP.: Pe de altă parte, CE și- 

a exprimat, dar, îngrijorarea 
în legătură cu lipsa unei înțe
legeri cu concernul EADS, 
pentru securizarea frontiere
lor. Care este stadiul rene- 
gocierilor și când vor fl aces
tea finalizate?CPT: (...) în momentul încare contractul cu EADS va fiCălin Popescu Tăriceanu: Trebuie subliniat că justiția este independentă. Numirea unui ministru independent, la Justiție, și a secretarilor de stat independenți, a fost un semnal, cred, foarte puternic, receptat ca atare în mediile europene. Dar, așa cum știți, Guvernul are, în fond, puține pârghii de acțiune administrativă de a interveni în justiție. Există, totuși, câteva pârghii pe care nu vom ezita să le folosim, și una din aceste pârghii este dată de posibili-

semnat - și am convingerea că acest lucru se va întâmpla cât de curând, în mod normal înainte de sfârșitul anului - și această problemă va fi rezolvată. Aș putea spune că problema securizării frontierelor, chiar dacă astăzi apare cu un steguleț roșu și este legată de clauza de salvgardare, nu îmi dă atât de multe dureri de cap, cum mi-ar da problema corupției.
REP.: Ih cazul în care CE va 

decide, totuși, amânarea ade

C.V. Tudor elimină lichelele?!
București (MF) - Președintele PRM, Cor- neliu Vadim Tudor, a declarat, la conferința de presă care a urmat ședinței Consiliului Național, că partidul va renunța la funcția de prim-vicepreședinte de onoare, ocupată, în timp, de Eugen Barbu, Mircea Mușat, Valeriu Buzea și Comeliu CiontH, deoarece această funcție este inutilă și âs Stârnit „o luptă prea mare" între cei care ar fi dorit să o ocupe. „Au murit trei «cai de rasă», sub mine. Nu vreau să se întâmple, și cu succesorii lor, același lucru", a spus Vadim Tudor. „M-am hotărât să strâng «șurubul» și să nu mai las să se apropie de mine nici o lichea. Trebuie să îmi formez un nucleu dur, unitar și competent, care să rezolve problemele ce vor veni în viitor", a precizat senatorul PRM. A criticat atitudinea fostului președinte, Corneliu Ciontu, și pe cei 1375 de „rătăciți" care au părăsit partidul o dată cu acesta.

C.V. Tudor, hotărât să redevină sever. (Foto: epa)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

,Bjro.ul Român de 
Audit al Tirajelor.
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rării cu un an, o mare răs
pundere vă va reveni dum
neavoastră, ca șef al Execu
tivului, iar unii politicieni, în 
special din opoziție, vă vor 
cere demisia. Ce le veți răs
punde (...)?CPT: Este prematur de spus acum. Nu cred că este normal ca Executivul pe care îl conduc eu, și care se dovedește a fi unui foarte performant, să-și asume responsabilitatea pentru greșelile făcute de cel anterior.

REP.: Credeți că ar trebui 
organizate alegeri anticipate, 
imediat după integrare, pen
tru ca Alianța să poată con
tinua procesul post-aderare, 
sau ar fi mai bine ca Guver
nul actual să își ducă man
datul până la capăt, în toam
na lui 2008?CPT: Eu cred că pentru membrii echipei, pe care o conduc, cel mai important este, acum, să fie concentrați pe atingerea obiectivului aderării, la 1 ianuarie 2007. Restul vom vedea.

New Delhi, în stare de alertă maximă
R Atentatul din capitala 
Indiei s-a soldat cu 61 
de morți și peste 188 de 
răniți, transmite AFP.New Delhi (MF) - O grupare necunoscută, până în prezent, purtând denumirea de „InquUab" (revoluție), a revendicat,' duminică, printr-un a- pel telefonic, responsabilitatea pentru atentatele comise, sâmbătă, în piețe din New Delhi. „Asemenea atacuri vor continua până când India își retrage trupele din Kashmir și încetează, în această regiune, acțiunile inumane", a declarat Ahmed Yar Gaznavi, purtătorul de cuvânt al grupării, unui grup de jurnaliști

din Srinagar, capitala de vară a Kashmir-ului indian.Potrivit posturilor locale de televiziune, „Inquilab" este o grupare desprinsă din mișcarea extremistă Lashkar-e-Tai- ba (LeT), una dintre cele trei principale grupuri ale gherilei separatiste, care luptă împotriva forțelor indiene din Kashmir.
Atac de sărbătoareAtentatele, care au intervenit cu două zile înainte de principala sărbătoare hindusă Diwali (Sărbătoarea Luminilor), au fost condamnate de lideri din întreaga comunitate internațională și au semănat panică în rândul populației. Astfel, poliția indiană insti

tuise, duminică, un perimetru de securitate în centrul capitalei New Delhi după descoperirea a trei pachete suspecte. Acestea au fost găsite în apropierea unei școli pentru nevăzători, potrivit postului privat de televiziune New Delhi Television (NDTV), și au provocat un nou val de panică.Măsurile de securitate fuseseră deja consolidate în New Delhi, după cele trei atacuri, de sâmbătă, comise în două piețe și într-un autobuz din capitala indiană.Potrivit unui nou bilanț, anunțat de un reprezentant al Ministerului de Interne, atentatele de sâmbătă s-au soldat cu 61 de morți și peste 188 de răniți. Răniți într-un spital indian.

Raportul „Petrol contra hrană" și
B Dinu Patriciu neagă 
că între „Rompetrol" și 
Guvernul irakian ar fi 
existat vreo legătură.

București (MF) - Raportul ONU nu incriminează „Rom- petrol", al cărui nume se regăsește alături de alte 2.200 de firme pe un tabel al societăților care au avut plăți suplimentare pentru contractele derulate, a declarat, duminică, președintele grupului petrolier, Dinu Patriciu.
Trimitere, nu încriminare„Niciunde, în cuprinsul său, nu se face referire la companie. Numele Rompetrol apare, în două tabele anexe, unul în care sunt menționate toate firmele care au cumpărat țiței din Irak, și al doilea în care sunt companii care au avut cheltuieli suplimentare legate

Dinu Patriciu: „N-au fost aplicate suprataxe". (Foto: epa)de desfășurarea contractelor, în această situație sunt peste 2.200 de companii", a spus Patriciu. El a arătat că plățile efectuate de Rompetrol nu ar fi putut fi asociate. Președintele Rompetrol a explicat că
The Rompetrol Group Olanda (TRG) a cumpărat în anul 2001, prin intermediul programului.Contractul inițial fusese de patru milioane de barili, însă TRG a renunțat să îl finali-'

Rompetrol zeze, după ce a constatat că țițeiul respectiv, provenit din Irak, nu era potrivit pentru instalațiile de la Petromidia. Din aceste motive, conducerea companiei nu a mai importat și restul de 2 milioane de barili de țiței, și nu a mai negociat nici un contract suplimentar pentru alte 6 milioane de barili de țiței, până la cantitatea de 10 milioane de barili aprobată de gestionarii programului pentru TRG. 
Imagine fardată?Oficialul companiei a precizat că toate plățile efectuate de Rompetrol s-au desfășurat în mod legal și corect, pe bază de contracte, facturi și prin transferuri bancare directe pentru țiței și pentru servicii adiacente legate de aceste importuri, precum agenți pen-a tru logistică, asigurări, transz port pe vas.
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• Oportunități de afaceri. în 3 noiembrie, la Centrul de Afaceri Romexpo din București, va avea loc prezentarea „Oportunități de Afaceri și investiții în Croația", manifestare organizată cu reprezentanții Târgului de la Zagreb. (T.S.)
• Raport poliție. Pe parcursul celor nouă luni ale anului 2005, polițiștii hunedoreni au soluționat 32 de infracțiuni, din care 14 pe» linie de arme, 10 privind explozivii, două ' cazuri de substanțe toxice și șase de braconaj cinegetic. Au fost ridicate 27 de arme de foc, 1.006 cartușe de diverse calibre și 17,6 kg de mercur. (T.S.)

Cine poate să fie donator?
■ Nu oricine poate să 
doneze organele, chiar 
dacă medicii constată 
decesul.

Ina Jurcone
ina.jLrccne@irrformmedia.ro

Deva - Medicul curant al pacientului nu are voie să dea avizul de prelevare de organe, stipulează legea, tocmai pentru ca pacientului să i se ofere toate șansele de supraviețuire. „în primul
Concurs Harry Potter

Deva (S.B.) - începând de mâine, 1 noiembrie 2005, fanii Harry Potter sunt invitați de Editura Egmond să participe la un concurs. El a fost organizat cu ocazia lansării în 26 noiembrie a ediției în limba română a celui mai recent volum din serie. Este vorba despre cel intitulat „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, ce a fost lansat la nivel mon-
Coperta cărții dial în noaptea de 15 spre 16 iulie a.c. La concurs pot participa tineri cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani. Ei trebuie să trimită pe adresa editurii (Editura Egmont, Hollywood Multiplex Operations SRL, Calea Vitan 55-59 București - România) completarea frazei „Sunt cel mai mare fan Harry Potter pentru că...”, până la data de 20 noiembrie. Cele mai interesante 20 de răspunsuri vor fi selectate de un juriu competent format din jurnaliști și editori. Câștigătorii vor fi invitați la lansarea din 26 noiembrie, unde vor primi drept premiu volumul și mai multe premii surpriză.

Tehnologia de 
prelevare a or
ganelor de la o 
persoană în 
moarte clinică 
aste costisitoare.

dr. Dan Magheru.....................................* ... .................... W rând, donatorul trebuie să lase scris explicit că își donează organele după deces. Este necesară efectuarea unor
„Excelență" pentru scriitor

înjunghiat de concubină
Deva (M.T.) - Un bărbat de 46 de ani, din Deva, a fost înjunghiat de concubina sa. Cei doi, Nicolae T. și Iuliana P., de 34 de ani, locuiesc într-o baracă ce aparține unei firme de tâmplărie din spatele spitalului de recuperare „Baia Sărată”. Ieri, după ce au consumat alcool cei doi au început să se certe. Femeia a devenit brusc geloasă, a luat un cuțit de bucătărie și l-a înjunghiat pe concubinul său în antebrațul stâng. în jurul orei 15:50, au fost alarmați polițiștii și ambulanța care l-a transportat pe bărbat la Spitalul Județean Hunedoara-Deva. Nicolae a rămas internat la secția de chirurgie, iar femeia este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală.

■ Ionel Amăriuței a 
primit „Titlul de Exce
lență" din partea CJ 
Hunedoara.

Deva (S.B.) - în urma înaintării mai multor adrese către CJ Hunedoara, din partea Asociației Scriitorilor, scriitorului Ionel Amăriuței i-a fost acordată Diploma de „Excelență” și un premiu în valoare de 1000 lei RON. Atenția acordată lui Ionel Amăriuței de către Consiliul Județean și de către cei care au înaintat cererile din partea
Comemorare la Săcărâmb
■ în urmă cu 170 de 
ani, la Săcărâmb era 
înființată prima școală 
tehnică de minerit.

Tiberiu Stroia________________
tiberlu.straia@informmedia.ro

Săcărâmb - 35 de milioane de kilograme de aur. Aceasta este cantitatea extrasă, pe vremea imperiului Austro- Ungar, din minele aparținând localității Săcărâmb. Tot aici, în urmă cu 170 de ani, a fost înființată prima școală tehnică de minerit. în plus, Săcărâmbul este cunoscut ca fiind prima zonă din lume de unde au fost extrase minerale
Finanțări 
nebancare

Deva (T.S.) - Executivul a decis modificarea H.G. privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-Uri. Potrivit noilor reglementări, Fondul va putea desfășura și alte activități, precum consultanță pentru afaceri și management. Extinderea obiectului de activitate a Fondului, combinată cu garantarea, va permite ca IMM- urile să aibă acces și la alte surse de finanțare, în afara creditelor bancare. Fondul va sprijini IMM-urile cu potențial de creștere prin instrumente de tipul scontului biletelor la ordin, cambiilor sau a altor tipuri de titluri de valoare reglementate prin lege.

Donarea organelor va fi avizată de către medici (Foto: arhivă)analize complete pentru ca pacientul care le primește să fie în deplină siguranță.Prelevarea de organe va fi avizată de o echipă de medici, alta decât cea care-1 tratează pe cel care-și donează organele și care trebuie să facă

Ionel AmăriuțeiAsociației Scriitorilor din județul Hunedoara vine în întâmpinarea împlinirii vârstei de 70 de ani. Scriitorul I. Amăriuței este autorul mai multor volume printre care se 
precum silvanitul, krenneri- tul și nagyagitul. Astăzi, mineritul din aceste zone trage să moară. A mai rămas doar amintirea. Ieri, localnicii s-au adunat cu mic cu mare laolaltă cu nelipsitele oficialități pentru a comemora două file din istoria unei localități care a făcut istorie. S-a sfințit o nouă „Cruce Roșie”, un reper al revoluționarilor de la 1848 aflați în drum spre Alba Iulia și s-au comemorat 170 de ani de la înființarea primei școli tehnice de minerit.Cuvântul Liber a întâlnit acolo și un grup format din englezi și scoțieni. Brian Porter, secretarul TASK 

RECLAME

orice efort posibil pentru resuscitarea lui. Este un domeniu delicat care nu trebuie scăpat de sub control”, susține dr. Dan Magheru, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Dacă nu există receptor 
regăsesc „Claviaturi” (1972), „Vinovat de plecarea cocorilor (1987), apărute la Editura „Litera” din București, dar și „Privind printr-un ochean întors” (1999), apărut la Editura „Călăuza” din Deva. Despre Ionel Amăriuței au scris de-a lungul anilor o serie de personalități: Ion Lotreanu, Eugen Evu, Dumitru Susan, Radu Ciobanu, Horia Zilieruș ș.a., care au remarcat recuzita scrierii sale livrești, cu parfum de madrigal și romanță. Este un fervent susținător al cenaclurilor literare hunedorene.

Dezvelirea plăcii comemorative (Foto: Traian Mânu)Force România, ne-a dezvăluit că împreună cu un grup de englezi se ocupă de înființarea de case pentru persoane fără adăpost și pentru persoanele cu handicap. 

potrivit pentru organele donate, acestea trebuie depuse într-o bancă de organe. Se estimează că va dura 5 ani până când spitalele vor fi obligate să dețină acreditare pentru păstrarea de organe.
Expoziție

Petroșani (S.B.) - La împlinirea a 50 de ani de la înființarea Filialei Județene a UAP, la Casa de Cultură a Studenților a fost vernisată expoziția „Salon de toamnă”. Artiștii expozanți, amatori și profesioniști din Valea Jiului, expun o diversitate de lucrări. Cele ale prof. R. Hummel vor fi expuse în curând și la Deva, unde va avea loc marcarea aceluiași eveniment al Filialei UAP hunedorene.

„Sunt la a 48-a venire în județul Hunedoara. Desfășurăm o serie de activități de caritate cu scopul de a ajuta oamenii din județ”, susține Porter.

mailto:ina.jLrccne@irrformmedia.ro
mailto:tiberlu.straia@informmedia.ro
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1926 - S-a născut Dan Hatmanu, pictor.
1946 - S-a născut llarion Ceban, președintele consiliului I 
SA „Alfa-Nistru" din RM.
1964 - S-a născut Marko van Hasten fotbalist olandez. 
1975 - Formația Queen lansează în Anglia cel mal semi- 
mK single ai său: Bohemian Rapsody.

Calendar religios
31 octombrie - Sf. Apostoli: Stahie, 

Amplie, Urban, Arlstobul și Narcis

Deva (S.B.) - Dintre acești cinci Sfinți Apostoli, Stahie a fost pus episcop al Vizantiei de către Apostolul Andrei. El a zidit și biserica în Arghiropol, la care se aduna o mulțime de creștini care primeau învățătură. Această perioadă din viața Apostolului Stahie a durat șaisprezece ani, fiind întreruptă de moartea episcopului. Sfântul Apelie a fost episcop al Iracliei și pe mulți ■i-a îndrumat și adus la credința lui Hris- tos. Sfinții Amplie și Urban au făcut, de asemenea, parte dintre episcopii făcuți, ca și cei amintiți mai sus, de Apostolul Andrei: Amplie a slujit în Cetatea Odisopoleos, iar Urban în Machedonia. Aceștia doi au fost omorâți de iudei și de elini pentru mărturisirea în Hristos și distrugere de idoli. Apostolul Narcis, episcop al atenienilor, a fost în multe feluri chinuit, până la moarte. Și-a dat și el sufletul lui Dumnezeu pentru Care și-a vărsat și sângele. Aristobul a fost hirotonit și acesta păstor al oilor celor cuvântătoare. El a luat fericitul sfârșit al ostenelilor sale celor multe, propovăduindu- 1 pe Dumnezeu, în chinuri.
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Energie electrică __ __________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

TELHWfEÎTM

21 mart.-20 apr.
Dimineața sunteți cu capul în nori și este posibil să negli
jați problemele importante. Este bine să nu începeți acti
vități noi.

21 apr.-2O mai
Veți fi pus în situația de a rezolva problemele altora, și a 
vă alege doar cu mulțumiri de complezență șl noi sarcini 
de dus la îndeplinire.

21 mai-20 iun. __________________pj
La serviciu veți avea parte de multă agitație. Vi se vor pune 
bețe în roate și va trebui să munciți mult, mai ales că nici 
colegii nu sunt prea săritori.

21 iun.-20 iul.
Pentru dvs. este o zi dedicată unor întrebări existențiale. 
Nu prea suportați monotonia dar nici munca intensă. 
Păstra|i-vă măsura în toate.

21 iul.-20 aug.
Vă ocupați de rezolvarea unor probleme legate de cămin. 
Partenerul de viață vă acceptă inițiativele și iși pune mari 
speranțe în soluțiile dvs.

21 aug.-20 sept.
Bugetul prea mic pentru cheltuielile pe care vi le-ați pro
pus și pe care le considerați absolut necesare vă indis
pune și sunteți îmbufnat toată ziua.

21 sept.-20 oct. ________ ____
Dincolo de aparențe sunteți neliniștiți. Nu vă puteți ima
gina o realizare pe termen lung fără prietenii dvs. Oboseala 
este obstacolul în calea reușitelor.

21 oct.-20 nov.
Sunteți plini de idei originale care vă vor duce la succese 
intelectuale. Nu este exclus să primiți o invitație la un drum 
lung.

21 nov.-20 dec. ______________ _

Tentațiile pun stăpânire pe sufletul dvs. și vă îndeamnă să 
cheltuiți în stânga și în dreapta. Această idee o veți apli
ca cu succes.

Gaz metan_____ __ ____________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan, luni, 31 octombrie, 
în Deva:
09.00- 15.00 B-dul N. Bălcescu, bl.29A, sc.A-B

Aleea Armatei, bl.21
Str. Minerului, bl. 37 
Str. M. Eminescu, bl.D

Apă _ ___ ____ ____ ______________ _____
Astăzi nu se întrerupe furnizarea apei

Soluția integrantei din numărul 
precedent: A - u - ATA - IRONIC 
-MG - ARIN - MG - ARIN - SAL
- STA - VORBA - ATRIU - IS - 
ETOLA - AL - OR - TACEA - BA - 
GEST - B - REA - TECI - SER - 
PR - EL - U - GRAIURI - CA - AP
- MUGI - CATEL - RATE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

21 dec.-20 ian.

Sunteți în competiție cu propria persoană și vă propuneți 
țeluri greu de realizat, mai ales acum când nu prea aveți 
energie.

21 ian.-20 febr.
Uneori aveți prea multă încredere în prieteni. Sunteți naiv 
și de acest lucru ar putea profita persoane din anturajul 
dvs. Odihniți-vă mai mult.

21 febr.-20 mart. .... -— — s

Dimineață faceți câteva drumuri și reușiți să rezolvați pro
bleme atât de serviciu cât și personale. Sunteți irascibil și 
aveți tendința de a exagera.

ANTENA 1_______ -__ -_ -
73» Jurnalul 

TVR
755 Euro- 

(fcpecer
83» Isabel, In 

gcăutarea 
itârii

8:55 Prieteni 
la masă

930 Teleshopping 
103» Surprize, 

swprize... (r) 
1230 Euro-tfispecer 
1235 Tefeenddopedia 
1330 Madeline 
143» Jurnalul TVR.

Sport 
Meteo Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 

1430 Teteshoppmg 
153» Pro patria 
1530Kronika
1655 Grai

Soarelui 
173)5 Viețuitoarele 

de lângă noi 
183» Sănătate

pentru toți 
193» Jurnalul TVR Sport

Meteo

20:15 Prim plan 
213» lartă-mă Cu Raluca

Moianu 
2230 Reflector 
233» Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Nocturne 
030 Soionii

Ețdramă, SUA 1997) 
Episodul 9. 
Cu: Matthew Mac- 
fadyen, Keeley Hawes, 
Jenny Agutter, Peter 
Firth. Regia Jane Feath
erstone. Premiul BAFTA 
2003, pentru cel mai 
bun serial,categoria 
dramă.

130 Sănătate 
pentru toți (r)

220 Jimald TVR (r) 
330 Prieteni la 

masă (r)
43B lartă-mă (r) 
525 Reflector (r) 
550 Destine secrete 
&40 Teleshopping

73» Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 

10:0 Xena, prințesa 
războinică 

11:15 La senrid (r) 
12:15 Bucătăria lui Radu 
133» Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 

(r)
14:00 Hoțul și puștiul (aven

turi, SUA 1993) Cu:
’ s-Danny Aiello, Joe Pan- 

toliano, Alex Zucker
man. Puștiul este unicul 
copil al unor părinți 
mult prea ocupați, pen
tru a îi mai da vreo 
atenție? De aceea, în 
momentul în care este 
răpit încântat de 
atenția care i se acordă, 
își va transforma 
răpitorii în prieteni?

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
▼ «Erie Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo 
193» Știrile ProTv Sport

20:15 Seducători și mortali
• fracțiune, SUA 2004) 

Cu: Heather Marie 
Marsden, Frank Zagari- 
no, Lorenzo Lamas. 
Lorenzo Lamas joacă 
rolul unui fost agent 
KGB, Anatoli Federov, 
acum lider al mafiei 
ruse, care descoperă 
secrete militare ameri
cane pe care vrea să le 
vândă unor guverne 
ostile SUA.

22:15 La Bloc 
233» Știrile Pro TV 
23:45 Dispăruți

Bfără urmă 
0:45 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cârti (r)
130 Știrile ProTv(r) 
230 Seducători și mortali 

llacțiune, SUA 2004, r) 

430 Parte de carte 
530 Icstrim tivif(r) 
«SOOTeo (r)

6:30 In gura presei cu 
Mircea Badea

73» Observator cu Vlad 
lonescu și Simona 
Gherghe

8:00 Canalul de știri 
103» în gura presei (r) 

10:30 Concurs 
interactiv

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Animal

Planet (r)
14:15 Divertisment Piața 

Divertis (r)
1530 Vivere - A trăi cu pasi- 

Elune
16:00 Observator 
16:45 Anastasia 
▼ 0C u: Elena Korikova, Petr 

Krasilov, Daniel 
Strakhov

17:45 9595 -
Te învață ce să fad cu 
dr Cristian
Andrei

19:00 Observator 
cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2030 Trenul cu bani (acțiune, 
I- 13SUA, 1995) Cu: Wesley 

Snipes, Woody Harrel
son, Jennifer Lopez, 
Robert Blake. Charlie 
(Woody Harrelson) și 
John (Wesley Snipes) au 
fost crescuți de mid ca 
doi frați. Când avea 
doar câțiva anișori, 
Charlie a fugit dintr-un 
orfelinat și a fost adop
tat de familia lui John. 
Charlie este alb și cam 
sărit de pe fix, John 
este negru și la piele și 
la umor.

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia

03» Pi alitat 
l^multiplă (thriller, SUA 

1987)
23» Concurs interactiv 
33» Observator (r) 

500 D* ■)
1 30 Anastasia (r)

530 9595 (r)

63» Eu și doamna Jones 
IJKDramă, Marea Britanie, 

2002) Cu: Robson 
Green, Caroline 
Goodall, Phillip Quast, 
Keeley Hawes, Peter 
Firth

7:40 Vedete la Hollywood 
Nicolas Cage

83)5 United (Comedie, 
§ «Norvegia, 2003) Cu: 

Sondre Sorheim, Vegar 
Hoel, Berte Rommetveit, 
Havard Lilleheie, Eivind 
Aastvedt

9:30 Pirații din Caraibe: 
Blestemul Periei Negre 
(Aventuri, SUA 2003) 
Cu: Johnny Depp

1150 în ritmul tobei (Come-
▼ adie, SUA 2002) Cu: 

Nick Cannon, Zoe Sal
dana, Leonard Roberts 

13:50 Simțuri (Romantic,
i iSUA 2005)

1535 Ce-și dorește o fată 
v «(Comedie, SUA 2003) 

17:20 Ceva, ceva tot o ieși 
«(Comedie, SUA 2003) 

Cu: Diane Keaton
19:30 Pe platourile de filmare 

HEpisodul 44

203)0 Satul (Suspans, SUA, 
‘ ”'2004) Cu: Joaquin 

Phoenix, Adrien Brody, 
Sigourney Weaver, 
William Hurt, Bryce Dal
las Howard

21:45 Gothika (Thriller, SUA 
► 132003) Cu: Robert 

Downey Jr., Halle Berry, 
Penelope Cruz, Charles 
Dutton, Bernard Hill

2320 Drum interzis (Horror, 
«5UA 2003) Cu:

Desmond Harrington 
03S în ritmul tobei (Come- 

«die, SUA 2002) Cu: 
Nick Cannon

240 Confesiunile unei minți 
■^periculoase (Dramă, 

SUA 2002) Cu: George 
Clooney, Drew Barry
more, Julia Roberts, 
Sam Rockwell

430 Beyond: Live at Wem
bley Arena

530 Hollywood Necenzurat 
David Hasselhoff

073» D'Ale Iu' Mitică (r) 07:55 
Teleshopping 0830 CeZar și 
tipar (r) 093» Minorități sub Irei 
dictaturi (r) 0930 Poftă bunăl (r) 
103» Tonomatul DP 2 11:40 
Pasiuni (film serial) 12:40 
Farmece (film serial) 13:30 
Teleshccping 143» Desene ani
mate 1+30 încurcăturile lui Zack 
(film serial) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Zona de conflict 
1635 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
173» Rebelii (film serial) 183» 
Jurnalul Euronews 18:15 Euro 
Dicționar 18:30 Zestrea 
românilor 193» Moștenitoarea 
(film serial) 203» Trăsniși din 
Queens (film serial) 20:30 
Săliștea Sibiului și academicienii 
săi 2130 Jurnalul TVR 223» Jur
nalul Euronews 22:15 Iubiri și 
secrete (dramă, Italia, 2004) Ulti
ma parte Cu: Monica Guemtore 
00:i0 Inspectorul Linley (film 
serial) 01:10 Oala sub presiune 
(reluare) 02:40 Scaivul din vis 
(dramă, SUA 1995, reluare)

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teieshoping 10:15 
Lumea Pro Cinema 11:00 
Lawrence al Arabiei (rj 13:00 
Desene animate: Pokemon (s) 
14:00 Misterele Planetei 
Albastre 153» Verdict: 
crimă!16:00 Telefonul de la 
miezul nopții (s, r) 17:00 
De-aș fi Harap Alb (SF, Romă 
nia, 1965) 19:00 Cleopatra 
2525 (s) 203» Dosarele X 
22:00 Camera morții 00:00 
Cristi Tabără pe ei

10:00 Emisiuni pentru copii 
12:00 Mozaicul zilei 12:45 
Diversitatea religiilor 133» Știri 
133)5 Magazinul rromilor 1330 
Domovina 14:00 '56 cu ochi de 
elev 14:55 încântare (It.) 15:55 

Vară aventuroasă 17:00 Știri 
17:05 Planeta albastră 18:00 
12+ (magazin) 18:25 în lapte 
și miere. Viața starurilor din 
Ungaria 18:50 Dezbatere 1925 
Povești 19:50 Vecinii (Ung.) 
2030 Știri, meteo, sport 21:05 

■ Bunica 22:30 Dr. Șefu' mare
23:25 Omul situației

073» Teleshopping 0730 Sport, 
dietă și o vedetă 083» Sport cu 
Florentina 08:05 Teleshopping 
08:40 Imagini extraordinare (d, 
r) 09:40 Sunset Beach 10:40 
Casa noastră 11:30 Tele RON 
1230 Teleshopping 13:00 Gari- 
to (I) 14:10 Teleshopping 1445 
Garito (II) 163)5 Dragoste și pu
tere (s) 16:45 Oamenii vorbesc 
1725 Trăsniți în N.A.T.0.183» 
Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Da sau nu. 203» Poliția 
în acțiune 21:00 Trădați în 
dragoste. Cu Emest 22:00 
Trăsniți în N.A.T.0. 22:30 Focus 
Plus 23:15 Pro Sport Show 013» 
Focus plus

07:00 Programul de știri N24 
07:30 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Teleshopping 1130 
Rebelii (s) 12:00 Teleshopping 
133» Automobile (r) 143» Jur
nalul de prânz 14:30 {ara Iu' 
Papură Vouă 15:00 Sare și piper 
cu Stela și Aișinel (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de bere 
1830 Jurnal de seară 1945 Jara 
Iu' Papură Vouă 203» Taxi Dri
ver 213» Echipa de investigații 
223» Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv 0030 Fi
liera din Belgrad (thriller. Italia, 
2001) Cu: Cecilia Dazzi 0230 
Jurnal de seară (r) 0345 Taxi Dri
ver (reluare)

06:50 Matineu TV2 07:10 
Prințesa sălbăticiei (d.a.. Jap.), 
n Hayao Miyazaki 0925 Tabăra 
de purceluși 11:05 Dennis, 
copilul problemă (SUA) 13:15 

Dragoste închisă în sticlă 15:10 
Bagaj nebunesc (SUA) 17:30 
Locuința șoricelului 1930 Știri, 
meteo 20:00 La bine și la rău 
(Ung.) 20:30 Activ (magazin) 
21:10 NCIS (SUA) 22:10 Min
ciuni adevărate (corn. acț. SUA 
1994), r: James Cameron Cu: 
Arnold Schwarzenegger, Jamie 
Lee Curtis, Tom Arnold, Bill 

Paxton, Tia Carrere 013)5 Baga
jul (film artistic, Statele Unite 
ale Americii) I

053» Poveștiri adevărate (r) 
063» Al șaptelea cer (r) 06:45 
Fetele Gilmore (s, r) 083» Trupul 
dorit (r) 11:00 Amazoana (s) 
12:00 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Micuțul Frijolito 
(s) 1720 Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate - emisiune cu 
povești reale despre viață, 
prezentată de Dragoș Stănescu 
și Ioana Maria Moldovan 1825 
Vremea de acasă 1830 Inocență 
furată 2030 Telenovela româ
nească: Lacrimi de iubire 2130 
Trupul dorit 2230 De 3 x femeie 
00:00 Poveștiri adevărate

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 1040 Jet set 
10:50 Calendar ecumenic 113» 
NYPD Blue (s, r) 12:00 Upgrade 
(r) 1230 Teieshoping 133)5 Marș 
forțat 143» Teieshoping 1435 
Fan X. Videoclipuri 15:00 
Teleshopping 15:35 Misiune 
imposibilă (d) 163» Nașul 183» 
61 Vine presa! 203» Pe ea o 
vreau (comedie romantică, SUA 
1996) 223» Nașul. Cu: Radu 
Moraru 2345 Știri 003» Pe ea 
o vreau (comedie romantică, 
SUA, 1996, r) Cu: John 
Mahoney, Edward Bums. 0140 
61 Vine presa! 0340 Chat TV

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 103» 
Realitatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea I (r) 1130 Rea
litatea bursieră 13:15 Deschide 
lumea (r) 15:15 Audiență în 
direct 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele României 
1745 Editorii Realității 1845 
Realitatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu (talk show) 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:45 Bani europeni/ Ro- 
mâni/Orașe/ Bani de buzunar 

22:00 Zece fix 23:00 Politica, 
fratel 23:30 Știri 003» Reali
tatea de la 00:00 01:15 Reali
tatea bursieră

06.30-07.00 Observator - |
Deva (r)

1630-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 Antrenorul de base
ball (dramă, SUA 
1993)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Călătorie în timp (SF, 

Canada, 1999)
16.30 Un dar din dragoste: 

povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, 
SUA 1999, r)

18.15 Oamenii mării
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Deturnarea
22.45 Brigada de poliție (s)
23.45 Crimele din Mid- 

somer Spiritele nopții
0130 Fereastra din spate 

(thriller, SUA 1998)

DISCOVERY

133» Nefertiti dezvăluită 
153» Mașini de viteză 
16.00 Oameni - ghiulea 
17.00 Mașini pe alese 
1730 Mașini pe alese, Saab 

(partea 2)
18.00 Competiția jz.

mașinăriilor
193» Superstructure Barajul 

de pe Snowy River 
203» Vânătorii de mituri. 
213» Sărituri libere la 

superlativ
223» Retușat cu bisturiul, 

Pinnocchio
23.00 Poveștile de groază - 

mit și adevăr
003» Poveștile de groază
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Teren de sport de nivel olimpic• Compensate. Singura farmacie din Deva care acordă medicamente compensate și gratuite a rămas cea de lângă Casa Județeană de Pensii (fostul Restaurant Lido). Farmacia este singura care nu și-a depășit plafonul. (IJ.)

• Trotuare. CL Uricani a aprobat pavarea cu pavele a peste 5000 de metri de trotuare. „Sperăm să terminăm la sfârșitul anului pavarea. Se lucrează din greu și sperăm că, dacă vremea ne ajută, la finele anului săf facem recepția lucrării"; susține Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani. (I.J.)
ANRC impune

Deva (I.J.) - Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații a impus Romtele- com obligația de a reduce tarifele de interconectare, în două etape, la 1 ianuarie 2006 și la 1 ianuarie 2007. La sfârșitul acestei perioade de tranziție tarifele de interconectare vor fi mai mici decât tarifele actuale în medie cu 16,0% pentru interconectarea la nivel local, 51,5% pentru interconectarea la nivel regional și 55,8% pentru interconectarea la nivel național. „Cea mai mare reducere s-a aplicat tarifului de interconectare la nivel național în afara orelor de vârf, adică de 69,8%, iar cea mai mică tarifului de interconectare la nivel local în orele de vârf, 11,3%. Toate acestea au fost stabilite în urmă cu două zile”, subliniază Adrian Avram, director

Karoly Borbely 
(Foto: Ina Jurcone) 

Privat și 
ieftin
Deva (IJ.) - Un nou 
proiect de lege 
pregătit de Autori
tatea Națională pen
tru Tineret vizează 
construirea și 
funcționarea unor 
cămine studențești 
private. Prezent la 
Deva, președintele 
instituției, Karoly Bor
bely, dorește ca aces
tea să se constru
iască în parteneriat 
public-privat. Astfel, 
autoritățile locale vor 
pune la dispoziție 
terenul, iar investi
torul sumele nece
sare. „25% din va
loarea creditelor pen
tru construcție tre
buie să fie 
subvenționate, pen
tru stimularea investi
torului", a spus Bor
bely. Durata contrac
tului de parteneriat 
ar permite ca investi
torul să-și recupereze 
investiția.

■ Criza financiară cu 
care se confruntă învă
țământul nu există 
pentru școlile din Ilia.

Ina Jurcone__________________
lna.jurconefllnformniedla.roIlia - Apreciind că viitorul comunei sunt tinerii, consilierii locali din Ilia au aprobat și cheltuit sume ce depășesc jumătate de miliard de lei vechi pentru școlile din satele aparținătoare. Dacă la școlile din Bretea Mureșană 
W...............................Am introdus apa potabilă 
în cele mai importante școli din 

comună după liceul din Hia

Marius OMOTă, primar Ilia 
......................................................................... ...și Bacea s-au investit pentru apă potabilă câte 250 de milioane de lei, celorlalte patru școli li s-a asigurat agentul termic pentru toată perioada de iarnă și s-au efectuat toate reparațiile urgente. „30 de profesori și 80 de elevi au avut asigurat gratuit trans-
Miss Universitas 2005
■ „Săptămâna sportu
lui și divertismentului 
studențesc" va începe 
la Petroșani.

Ina Jurcone__________________
lna.jurconefllnformmedla.ro

Petroșani - Proiect derulat cu sprijinul ANT și al Agenției pentru Sprijinirea Studenților, „Săptămâna sportului și divertismentului studențesc” se va derula la Petroșani, între 7 și 12 noiembrie. Sindicatul Studenților Democrați din Universitatea Petroșani (SSDUP), organiza

La Ilia se investește în școli (Foto: Ina Jurconeportul către școlile unde învață pe cheltuiala primăriei”, subliniază primarul comunei, Marius Omotă.
A fost și va fi...Singurul liceu din zonă, cel de arte și meserii din Ilia, va beneficia în cursul anului viitor de un teren de sport olimpic.

torul proiectului, a intercalat în program divertismentul cu sportul. Cele mai fierbinți momente vor fi la concursul
Proiectul ne 
costă 150 de mi
lioane ROL, însă 
orice ajutor din 
afară este bun.

Mihai Herbei, 
PREȘEDINTELE

SSDUP
W„Miss Universitas - 2005”, unde, după concursul pentru obținerea titlului de „Miss Boboc”, studenții vor asista la

„Puțină lume știe că în Ilia a existat la liceu un teren de sport de nivel olimpic. Lipsa fondurilor și, probabil, dezinteresul a făcut ca cei mai mulți să nu-și amintească de asta. De aceea, am decis ca pentru 2006 să readucem baza sportivă așa cum sunt marile stadioane din județ. Practic, vom avea terenuri de 

un concert live, însă organizatorii spun că formația va constitui o surpriză pentru petroșăneni.„Sperăm în îmbunătățirea abilităților comunicative la tinerii studenți și vom pune un accent deosebit pe sportul în echipă”, susține directorul Casei de Cultură a Studenților Petroșani, LaVinia Hulea.Proiectul se ridică la 150 de milioane de lei, din care doar 45 de milioane vor fi finanțate de ANT, restul fiind asigurate de sponsori. De aceea, orice ajutor financiar, spun studenții, este bine venit. 

handbal, tenis, volei, pistă de alergare, aparate de gimnastică pentru exterior. Sunt convins că, datorită bunei înțelegeri cu personalul din conducerea școlilor, în 2007, când vom intra în Uniunea Europeană, toate școlile se vor adapta acelor standarde”, mai spune Marius Omotă, primarul comunei Ilia.
Firme închise

Deva (I.J.) - Firmele private care au angajamente de conformare la standardele europene de protecție a mediului au realizat, în primele trei trimestre ale anului, numai un sfert din investițiile de mediu asumate. „Agenții economici care nu respectă calendarul obligațiilor la investiții de mediu vor fi închiși la momentul aderării sau la momentul solicitării unei noi autorizații”, spunea Elena Bădescu, director APM Hunedoara.
Seminar TOEICDeva (I.J.) - Seminarul de prezentare a testelor TOEIC (test de limba engleză pentru comunicare internațională) derulat începând de astăzi se dorește o evaluare a englezei internaționale folosite de către vorbitorii ne-nativi de engleză la locul de muncă, anunță Flavia Arșoi, director executiv al societății organizatoare. TOEIC a fost creat la cererea Ministerului Japonez de Industrie și Comerț Exterior.
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• Tradiții păstrate. Obiceiurile și tradițiile sunt păstrate la Satu-Nou. Unele dintre acestea, cum ar fi Nedeia de Rusalii, există acolo și se derulează ca și în județul Hunedoara. De asemenea, colindele de Crăciun s-au menținut, fiind transmise din generație în generație cu mult sârg. (S.B.)

Printre
■ Românii din Serbia 
luptă pentru a-și păstra 
idealurile și crezul în 
rădăcinile seminției.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocankiu^inforfnmedia.ro

Satu-Nou - în pofida aparențelor în care Satu-Nou (Bantsko Novo Selo), un sat al Serbiei vecine, se profilează ca fiind perfect liniștit, printre localnici există frământări ascunse, legate de mișcări politice, chiar ultra- naționaliste.Concluzia reiese din obser
Biserica, mereu la datorie

Satu-Nou (S.B.) - Biserica din sat a trecut de-a lungul veacurilor multe bariere dure puse de invadatori și ultranaționaliști. încă din 1788, când turcii au intrat în Pan- ciova și în Banatul de Sud, deci și în Satu- Nou, biserica a fost de mai multe ori incendiată. în 1788, odată cu arderea bisericii din bârne au dispărut și primele documente scrise despre existența și viața spirituală a strămoșilor locuitorilor de azi ai satului. Cotropitorii maghiari au ars, în 1849, o mulțime de documente și cărțile bisericești. Arhiva Bisericii Ortodoxe Române din sat a luat foc a treia oară în anul 1944 când au incendiat-o persoane de rea-credință. Multor documente li s-au pierdut urma și din arhivele oficiale din motive politice sau din cauza indiferenței celor abilitați să le protejeze. Din 1805, în Satu-Nou există o biserică doar pentru români.

vația făcută la fața locului, dar mai ales din neîncrederea noastră în aparențe. Totul pare prea frumos în Satu- Nou, cu o viață îndestulătoare și liniștită, cu oameni pașnici care își lucrează exemplar ogoarele mănoase și cresc numeroase animale, toate de rasă.Toți par mulțumiți și când au oaspeți întind mese bogate și încing sârbe drăcești. Fațada se impune, dar „in
întotdeauna bucuroși de oaspeți

Biserica pentru români din Satul-Nou

Primul semnal de alarmă
Satu-Nou (S.B.) - Școala românească din sat a funcționat până în urmă cu 2-3 ani destul de bine pentru că românii își dădeau copiii la aceste cursuri. Ceva a început însă să scârțâie și în acest an, s-a constatat că „la români” nu s-a înscris decât un singur elev român și 4 țigani. în vremurile bune Școala Elementară de limbă română din sat avea clase întregi de elevi, era îngrijită și primitoare și era un lucru cu care românii din sat se mândreau. Azi, clădirea școlii stă să se dărâme, românii își înscriu copiii la școala sârbească și, drept urmare, tinerii acestei comunități au cam uitat să vorbească românește! Președintele Filialei Satu-Nou a Comunității Românilor din Serbia, Stevan Mihailov, spune că „deși suntem mândri de strămoșii noștri, trăim cu frica de viitor pentru că unele familii nu mai țin lâ limba bunicilor și străbunicilor. Copiii sunt indiferenți la tradiție, iar prin această indiferență se va stinge o mică părticică a neamului românesc!”.

■ O delegație hunedo- 
reană a vizitat Novo 
Selo, fiind primită de 
românii din sat.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.hocanKlu0lnformniedia.ro

Satu-Nou - Nu pentru prima dată, de-a lungul a 20 de ani, și în această toamnă Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara a organizat o vizită la frații români de la sud de Dunăre. Bucuria revederii unor membri ai delegației cu prietenii lor din Satu-Nou a fost impresionantă. Nici nu s-a pășit bine pe pământ sârbesc și autocarul hunedorenilor a fost primit cu flori.Din delegație au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor de cultură județene (fără nici o excepție), poeți și scriitori,

lOSIT Comnoșan este unul dintre între
prinzătorii din Satu-Nou. El deține o 
afacere cu Aloe Vera din care trăiește 
întreaga familie. în plus este un pasionat 
colecționar și crescător de cactuși, cu o 
colecție de peste 3.000 de specii.

(Foto: Sanda Bocaniciu)

Ansamblul de dansuri românești din Satu-Nou

Fanfara a făcut primirea delegației hunedorene

Caută și decupează cele 6 piese puzzle, apărute în cuvântul Liber, în perioa
da 29 octombrie - 5 noiembrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa, vârsta, numărul de tele
fon și răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la 
Cuvântul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O.P. 
1 C.P, 3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvân
tul Liber sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie nr. 37 A, până în data de 16 noiem
brie (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

Lansări de carte și donații la biblioteca satului

și nici rudele acestora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 18 noiembrie, 
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în datai

CONCURS

românii din Serbia

Românii reuniți la Novo-Selo (Satu-Nou) din Serbia (Foto: arhivă)trușii” sunt destul de ușor de observat. Personaje ciudate de tip „băieți cu ochi albaștri” roiesc în jurul românilor sosiți în delegația de prietenie la frații lor.
Aparențele înșalăMajoritatea gazdelor ignoră însă situația pentru că sunt minoritari și nu își doresc probleme în viitor. Războiul cu americanii a pus o pecete 
media locală și o parte a Ansamblului „Silvana” din Deva.
La Căminul CulturalToți cei din delegație au participat, pe parcursul a trei zile, la manifestări culturale organizate la Casa de Cultură, la Bibilioteca „Ovid Densu- sianu” din Satu-Nou, în case- 

Căminul Cultural din localitate

grea pe sufletul sârbilor și românilor din Banatul Sârbesc.Toți oamenii s-au închis în ei pentru binele copiilor și nepoților lor. Românii, care reprezintă o treime din populația localității ce numără circa 10.000 de suflete, își păstrează obiceiurile străvechi cu sfințenie și cred cu tot sufletul că făcând acest lucru au o identitate. Toți 
le gazdelor sau chiar în stradă. în prima seară, bucuria revederii s-a revărsat într- un spectacol folcloric susținut de „Silvana” și de Ansamblul folcloric din Satu-Nou.Au urmat și alte manifestări de ș.uflet, manifestări la care întreaga Comunitate a Românilor din Serbia ține ca la lucrul cel mai sfânt. Orice astfel de acțiune înseamnă pentru românii frați, minoritari în altă țară, o pietricică sau o piatră mai mare pusă la temelia zidului păstrării identității lor.La Satu-Nou, românii sUnt foarte legați și de carte. Prin urmare, hunedorenii au pregătit lansări de carte - apariții de ultimă oră prezentate de autorii lor. Biblioteca Județeană Hunedoara și Editura „Emia” au făcut o donație impresionantă de carte. 

caută să-și mențină identitatea pentru a se simți români și oameni între oameni și nu se dau înapoi de la nimic. Chiar și un act cultural minor reprezintă pentru ei foarte mult.„Observatorii” sunt, desigur, prezenți și acolo!. Tactica lor de a pătrunde până aproape de „intruși” este simplă: se dau mai români decât toți românii satului la un loc.
' x

Mitea Omoran și Dumitru 
Hurubă. Doi prieteni mai vechL

Ansamblul "Silvana"

inforfnmedia.ro
sanda.hocanKlu0lnformniedia.ro
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Prezențe. Sâmbătă, un dinamovist a acu-50 de prezențe în Divizia A. Este vor- de Andrei Mărgăritescu, titular la Dinamo partida încheiată la egalitate, scor 1-1, în .fața formației Jiul Petroșani. (V.N.)
Un egal nesperat obținut de "mineri" la București

11

Rezultatele etapei a 11-a, sâmbătă: Poli lași - Sportul 1- 
0; FCM Bacău - CFR Cluj 0-2; Pandurii - FC Vaslui 0-0; 
Oțelul - FC Argeș 0-1; Dinamo - Jiul 1-1. Duminică: Farul 
; Rapid; Pâli Timișoara - FC Național, Steaua - Gloria. 
Clasamentul

8 2 1 32-8 261. Dinamo
2. Steaua 10 7 3 0 19-4 24
3. CFR Cluj 11 5 4 2 16-10 19
4. FC Arqeș 11 !5 4 2 12-9 ’ 19
5. Farul 10 !5 2 3 13-13 17
6. FC Național 10 !5 2 3 7-10 17
7. Sportul 11 ‘4 4 3 16-10 16
8. Rapid 10 <X 4 2 12-10 16
9. Poli Tim 10 3 5 2 11-5 14
10. Poli lași 11 ‘1 2 5 7-10 14
11. Jiul 11 1 6 4 7-12 9
12. Gloria io :2 3 5 8-12 9
13. Pandurii 11 ;2 2 7 7-16 8
14. FCM Bacău 11 ;2 2 7 4-15 8
15. Oțelul 11 1 5 5 5-17 8
16. FC Vaslui ii (J 4 7 3-15 4
Etapa viitoare, vineri, 4 noiembrie: FC Argeș - Pandurii; 
sâmbătă, 5 noiembrie: Sportul - FCM Bacău; FC Național 

r. - Oțelul; Poli - Farul; duminică, 6 noiembrie: FC Vaslui - 
* Dinamo; Gloria - Rapid; CFR Cluj - Steaua și Jiul - Poli lași.

■ Echipa Jiul Petroșani 
a fost la un pas de a 
da marea lovitură la 
București.

Valentik Neagu_______________
valentln.neagu@infonnmedia.ro

București - Se pare că jucătorii din Vale au învățat mai bine lecția jocurilor din deplasare. O demonstrează și ceea ce s-a petrecut sâmbătă seară pe terenul dinamoviș- tilor. Deși nu au avut acces pe stadion, suporteri dinamoviștilor ai :eptat meciul cu Jiul ca pe un reviriment după eșecul din Cupa României. Mai ales că urmează o partidă dificilă cu Levski Sofia în Cupa UEFA. Nu a fost deloc așa, cei mai motivați în a obține un rezultat bun fiind „minerii”. Bucureștenii au jucat fără vlagă și fără nici un chef, prestațiile lor fiind de cele mai multe ori lipsite aproape total de imaginație și

soluții.Primul șut pe poartă al dinamoviștilor a venit abia în minutul 28, dar Zicu nu a știut ce să facă cu un balon scăpat de Hotoboc. în prelungirea primei reprize, Jiul a fost la un pas de a înscrie, dar Ciprian Petre, care s-a trezit singur cu portarul s-a încurcat în driblinguri.

Marea lovitură va veni în min. 61. Mircea Gheorghe se joacă în careu cu Pulhac și Moți, trage pe poartă, iar Moți respinge cu mâna. Urmează cartonașul roșu și penalty. Drida va înscrie pentru Jiul care, profitând de degringolada dinamoviștilor, mai trimite o dată mingea în bară prin

(Foto: Traian Mânu)Vezan. Totuși, „câinii” reușesc egalarea în min. 76 prin Gri- gorie, care profită de o centrare bună a lui Pulhac. Urmează momente de presiune la poarta lui Hotoboc, dar rezultatul va rămâne egal. La sfârșitul partidei, Andone va declara că a fost cel mai slab joc de când este antrenor la Dinamo.

Rezultatele etapei a 11-a, sâmbătă, 29 octombrie: Olimpia 

Satu Mare - FCM Reșița 0 -1; Gaz Metan Mediaș - Unirea 
Dej 2-0; Liberty Oradea - CFR Timișoara 1-0; Industria 
Sârmei CT - Unirea Sînnicolau Mare 0-0; Corvinul Hune
doara - U Cluj 1-3; UTA - Gloria Bistrița II 0-1; Minerul 
Lupeni - Unirea Alba lulia 3-1. ______________________
Clasamentul

1. U Cluj 10 6 3 1 13-3 21
2. Gaz Metan 10 6 2 2 17-7 20
3. Liberty 10 6 2 2 12-6 20
4. Cffi 10 6 1 4 12-14 19
5. ISCT 10 4 5 1 12-6 17
6. Minerul 10 4 3 3 10-8 15
7. Gloria II 10 4 3 3 7-7 15
8. FCM Reșița 10 4 3 4 9-10 15
9. FC Bihor 10 4 1 5 15-10 13
10. Unirea Dej 11 3 3 5 12-15 12
11. Unirea S. 10 3 3 4 8-14 12
12. UTA 10 2 3 5 9-12 9
13. Unirea A.B. 10 2 3 5 8-18 9
14: Olimpia 11 2 2 7 8-18 8
15. Corvinul 10 1 3 6 10-19 6

' Ld Sântu- r halm s-a * desfășurat sâmbătă pri- ma ediție aJ Cupei liceelor , din Deva la A paintball. La■ manifestareC au participat “ echipe doar de■ la trei licee:" auto, de artă și sportiv.
(Foto: Traian Mânu)

A fost mult mai
■ Devenilor le-a fost 
frică de meciul de ieri, 
dar au învins mult mai 
ușor decât se așteptau.

Deva (V.N.) - într-adevăr, jucătorii de la FC CIP Deva au fost mult mai motivați duminică în partida cu Euro- lines București, care s-a desfășurat la Sala Sporturilor. Este adevărat că au întâlnit o echipă ce ocupa penultimul loc în clasament, dar devenii nu aveau voie să mai piardă nici un punct pentru a ajunge pe locul I. Partida a început destul de greoi pentru gazde, abia în minutul 18 desprin- zându-se la 3-0, scor cu care s-a și încheiat prima repriză.

Fotbal de calitate în Sala Sporturilor Devaîn partea a doua a jocului devenii au dominat copios, înscriind de cinci ori în poarta lui Cristian Niță. De fapt, ei au creat multe faze de joc cu adevărat frumoase, per- mițându-și de mai multe ori să rateze chiar dacă s-au aflat față în față doar cu portarul.
Doar în deplasare?!
■ Petcu a declarat că, 
dacă ar juca numai în 
deplasare, altul ar fi 
locul în clasament.

Hunedoara (V.N.) - Ni s-a părut firească mâhnirea și supărarea de pe fața lui loan Petcu, antrenorul Corvinului, de la sfârșitul partidei cu studenții clujeni. Echipa sa era la a patra înfrângere consecutivă pe teren propriu și ocupă ultimul loc în clasament, cu doar 6 puncte din 10 partide disputate. „Dăm dovadă de neîncredere și nesiguranță în propriile posibilități, iar dacă am juca numai în deplasare, altele ar fi rezultatele”, a afirmat Petcu. Tehnicianul hunedore-

nilor nu a criticat prima dată defensiva Corvinului, fiind total nemulțumit de felul în care evoluează jucătorii din apărare.
A patra înfrângerePrimul gol pentru clujeni a venit în min. 27, înscris de Goga. Putea fi 2-0 în minutul 34, dar lovitura de cap a lui Rahoveanu a fost scoasă in extremis de portarul hUne- dorenilor. în minutul 58, Buș mărește diferența pe tabela de marcaj, jucătorii Corvinului având primele ocazii mai clare de gol abia după 60 de minute de joc. în minutul 77 Pepenar va reduce scorul la 1-2, dar studenții vor stabili scorul final de 1-3 în prelungirile reprizei a doua.

(Foto: Traian Mânu)Cel de-al optulea gol a fost înscris doar cu câteva secunde înainte de fluierul final al arbitrului.Fotbaliștii de la CIP au obținut o victorie«gjară făxă să primească nici uftgol, spre bucuria fanilor care au umplut Sala Sporturilor. • ••

Dinamo - Jiul Petroșani 1-1
Stadion Dinamo, fără spectatori 
1-Q (min. 61): penalty executat 
de Drida, 1-1 (min. 76); Grigorie 
profită de o centrare bună a lui 
Pulhac și reia în poartă pe lângă 
Hotoboc.
Dinamo București: Gaev, Gala- 
maz, Tamaș, Moți, Pulhac Bălan, 
Mărgăritescu, Pleșan,(75 - 
Bălțoi), Grigorie (83 - Cristea), 
Bratu (75 Munteanu), Zicu.
Jiul Petroșani: Mufțescu (21- 
Hotoboc), Bădoiu, Mihart, Kalai, 
C. Dinu, Coiciuc, M. Gheorghe, 
Pîcleșan, llin (46 - Vezan), C. 
Petre, Drida (64 - Movilă)

Ceva nu merge la Cetate
Galați (V.N.) - Chiar așa, „ceva nu merge” la echipa de handbal Cetate Deva. Dar ce nu merge nu prea se știe. Așa s-a exprimat finanțatorul echipei, Marian Muntean, după partida din etapa a IX-a a Ligii Naționale pe care devencele au disputat-o la Galați. Scorul a fost 27 - 27.Handbalistele noastre au condus din minutul 1 până în minutul 56, chiar cu câte 3-4 goluri diferență, iar la pauză scorul a fost de 15- 13 în favoarea lor.Din minutul 56 greșelile devencelor s-au înmulțit, ceea ce a determinat apropierea gălățencelor pe ta

bela de marcaj și chiar egalarea.„Desigur, nu este rău că am obținut un punct în deplasare, dar eu zic că am pierdut un punct la Galați, nu am câștigat - a precizat Mun-tean. Ceva nu este în j re-gulă la echipă. Ceva nu merge. Am discutat acest aspect și cu antrenorul Dumitru Berbece, care mi- a spus că trebuie lucrat mai mult cu fetele” - a mai spus oficialul devean. în opinia dânsului este vorba de lipsă de profesionalism, : pentru că altfel nu se explică meciurile pierdute doar în ultimele minute ale acestora.

mailto:valentln.neagu@infonnmedia.ro
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• Contract. Pilotul german Nico Rosberg, care a câștigat în acest an GP2 Series Championship, a semnat un contract cu echipa de Formula 1 Williams. Nico Rosberg este fiul fostului campion mondial de Formula 1, finlandezul Keke Rosberg. (MF)
•Suspectat. Antrenorul echipei PSV Eindhoyen, Guus Hiddink (în foto), și fostul director comercial al clubului, Fons Spooren, sunt suspectați de justiția olandeză de fraudă la plata impozitelor pe venit. (G.N.)

• Amuzat. Fostul rutier Lance Armstrong, șeptuplu câștigător al Turului Franței, s-a amuzat pe seama suspiciunilor de dopaj la adresa sa. Cotidianul L'Equipe a afirmat că în probele de urină prelevate de la Armstrong în 1999 și analizate în anul 2004 ar fi fost descoperite urme de eritropoetină. (MF)
Oradea (G.N.) - Rezultate înregistrate:
Farul - Rapid 1-2 (0-20. Uingu '531 Buga 8, Nicufae 15 
FCM Baciu - GFR CM 0-2 (0-1). Coroian *1 $1 79
PoN lași - Sportul Studențesc 1-0 (0-0). D. Rednic 70 

Dinamo - M 1-1 (0-0). Grigorie 76 "l, Drlda '61 din penalty 
Pandurii - FC Vaslui 0-0
Opalul -. FC Argeș 0-1 (0-0). Bllașco 87 din penalty
Meciurile Poli Timișoara - FC Național și Steaua - Gloria 

' s-au terminat după închiderea ediției.

1
I

IEtapa viitoare (5-6 noiembrie): Gloria - Rapid, GER Cluj - 
Steaua, Sportul Studențesc - FCM Bacău, Jiul - Poli lași, 
FC Vaslui - Dinamo, FC Argeș - Pandurii, FC Național -

1 .Dinamo 11 8 2 1 32 -8 26 +8
2. Steaua ' 10 7 3 0 19 -4 24 +12
3.CFR Ciul 11 5 4 2 16 -1Q 19 +4
4.FC Argej 11 S 4 2 12 -9 19 +4
5.Rapid 11 5 4 2 14 -11 19
6.Farul 11 5 2 4 14 -19 17 -1
7.FC National 10 5 2 3 7 -10 17 -1
8. Spartul 11 4 4 3 16 -10 16 +1
9.Poli Timișoara 10 3 5 2 11 -5 14 -1
lO.Poli la$i 11 4 2 5 7 -10 14 -4
11 .SHte 10 2 3 5 8 -15 9 -6
12.Jiul 11 1 6 4 7 -12 9 . -6
13Pandurii 11 2 2 .7 7 -16 8 -10
14. FCM Bacău 11 2 2 7 * MS 8 -10
iS.QîeM...... . i 11 1 5 5 ' 5 ' -fZ

U.FCVasM " 0 4 T 3

■ Multipla campioană 
speră să devină pre
ședintele Federației Ro
mâne de Tenis de Masă.

Teopor Biriș_________________
tecdor.bkisginformmedia.ro

Oradea - în decurs de o lună de zile, Otilia Bădescu s-a aflat pentru a doua oară la Oradea pentru a-și întări decizia de a candida la funcția de președinte al Federației Române de Tenis de Masă. Otilia beneficiază și de sprijinul fostului campion mondial din anii '70, maghiarul Gergely Gabor, care a venit la invitația Otiliei și a orădean- ului Varga Arpad, președintele OS Iris Team. Cei trei au fost protagoniștii unei conferințe de presă desfășurată la Hotel Elite. Cu această ocazie, Varga și-a anunțat candidatura la funcția de vicepreședinte al FRTM. „Vrem să schimbăm imaginea tenisului de masă din România. Vrem să atragem cât mai multi copii spre acest sport” este deviza orădeanului.
„Vreau să mă implic”Otilia Bădescu spune că nu este întâmplătoare a doua vizită în orașul de pe Crișul Repede: „Oradea a avut tradiție în acest sport. Nu trebuie uitat faptul că aici au fost puse bazele primei fe

Otelul, Poli Timișoara - Farul.

Cristiano Ronaldo
(Foto: FAN)

Dorit la Real

Etapa a Vl-a

Oradea (G.N.) - Rezultate înregistrate:
CSU Cluj-Napoca - CSU CN „Eminescu" Oradea 82-51
BC ICIM Arad - Someș Tiger Dej 110-24
Național lași - Rapid 37-74
Livas Târgoviște - CET Govora 71-44
Magic Sibiu - Olimpia București 83-77
Sportul Studențesc a stat.

Etapa viitoare (sâmbătă, 5 noiembrie): CSU CN „ Mihai 
Eminescu" Oradea - Livas Târgoviște, CET Govora - 
Sportul Studențesc, Rapid - BC ICIM Arad, Olimpia 
București - Național lași, Someș Tiger Dej - Magic Sibiu. 
CSU Cluj-Napoca va sta.

CLASAMENT
1.BC ICIM Arad 5 5 0 442 -257 10
2.Livas Târqoviște
3.Sportul Studențesc

5
5

5
5

0
0

370 -226
377 -253

10
10

4.Rapid București 5 4 1 348 -255 9
5.U Cluj-Napoca 6 3 3 444 -397 9
6,Maqic Sibiu 6 3 3 386 -378 9
7.CET Govora 5 3 2 397 -295 8
8.Olimpia București 6 1 5 400 -456 7
9.Someș Tiqer Dej 6 1 5 272 -557 7
10.CSU Oradea 6 0 6 294 -512 6
11. Național lași 5 0 5 254 398 5

Madrid (MF) - Clubul Real Madrid este dispus să plătească 20 de milioane de lire sterline pentru a-1 achiziționa pe jucătorul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo. Acesta s-a transferat la Manchester United de la Sporting Lisabona, în urmă cu două sezoane, când a semnat un contract pe cinci ani.
Ar putea renunța la turneul din Iran

SUPERLIGA NAȚIONALĂ DE POLO

Etapa a lll-a

CLASAMENT

Oradea (G.N.) - Rezultate înregistrate:
Steaua - CSM Oradea 10-7 și 6-7
CSU Poli Cluj-Napoca - Sportul Studențesc 14-9 și 13-8
Dinamo - Astra Arad 16-5 și 23-7
Rapid a stat.

1 .Steaua 6 5 0 1 92 -25 10

2.CSM Oradea 6 5 0 1 93 -40 10
3.Dinamo 4 4 0 0 56 -24 8
4.C5M Poli Cluj 6 2 0 4 46 -83 4
5. Rapid 4 1 1 2 36 -36 3
6.Astra Arad 4 0 1 3 31 -63 1
7.Sportul Studențesc 6 0 0 6 33 -116 0

Etapa viitoare (29-30 octombrie): Dinamo - CSU Poli Cluj- 
Napoca, Sportul Studențesc - Rapid și Astra Arad - CSM 
Oradea. Steaua va sta.

■ Există posibilitatea ca 
echipa națională de fot
bal să nu mai participe 
la competiție.

Craiova (MF) - Antrenorul reprezentativei de fotbal a României, Victor Pițurcă, a declarat că’ este posibil ca naționala să nu mai participe la turneul LG Cup, de la Teheran, din cauza problemelor politice din această țară.„Este foarte posibil să renunțăm la acel turneu din Iran, din cauza problemelor politice care sunt acolo. Numi este teamă, însă nu vrem să riscăm. Sperăm ca săptămâna viitoare să lămurim această situație și mi-aș dori să jucăm pe acea dată un

Gergely Gabor, Otilia Bădescu ți Varga Arpad la Oradea.derații române de tenis de masă din România, în anul 1926. Vrem să punem bazele aici unui centru olimpic”. Multipla campioană se află într-un turneu electoral prin țară și este dezolată de ce a văzut la majoritatea cluburilor. „La Salonta se joacă pe mese improvizate, la Sf. Gheorghe într-o sală de festivități improprie, cu beton pe jos, iar mesele sunt cârpite. Nu este normal ca în mileniul al treilea să existe astfel de condiții. Sunt datoare să mă implic în dezvoltarea tenisului de masă. Sper ca reprezentanții cluburilor să voteze schimbarea. Consider că e nevoie de un aer nou la fe
Cupa Pinochio la baschet special
■ Competiția adresată 
persoanelor aflate în 
scaune rulante a fost un 
succes deosebit.

Gavril Nuțiu_________________
gavril.nutiuginfortnmedia.ro

Oradea - DSJ Bihor și Asociația „Pinochio” Oradea au organizat^ sâmbătă și duminică întrecerea de baschet pentru persoane aflate în scaune cu rotile, dotată cu Cupa Pinochio. Initial, competiția trebuia să aibă caracter de campionat national, dar absența echipelor din Galați și Sibiu a împiedicat acest lucru.La concurs au fost prezente formațiile MotivationBucureștii Lamont Cluj- Napoca, Temerarii Arad și Maraton '93 Lugoj Timiș, clasate în această ordine în clasamentul final al competiției. Desigur, rezultatele au contat mai puțin, important fiind faptul că acești oameni au avut ocazia să se întreacă într-un cadru sportiv 

Selecționerul Victor Pițurcă.
(Foto: arhivă)meci cu o echipă din Europa calificată la turneul final al Cupei Mondiale, iar partida să se dispute la Craiova”, a spus Pițurcă. 

derație. Actualul președinte a avut la dispoziție patru ani să arate ce poate”, a precizat Bădescu.Dorința campioanei este să doteze cluburile cu tot ceea ce este necesar pentru a-și desfășura activitatea în condiții propice, nu să le lase de izbeliște, cum a procedat actualul președinte. „încă din primul an de mandat voi dota cluburile cu mese, mingi, filee, fețe de paletă etc. Zece dintre ele vor primi roboți pentru antrenamente, iar în intenția mea se află încheierea de parteneriate cu cluburi străine”, promite Otilia. Fostul campion mondial Gergely Gabor a venit special 

Aspect de la partida dintre Temerarii Arad și Lamont Cluj-Naț
(Foto: Gavrildeosebit. Remarcabilă a fost atenția specială acordată de autoritățile orădene acestei competiții.Baschetbaliștii Veres Attila, Djordjo Djordjic, Boban Bilbija și Marie Nemanja, de la divizionara A CSM Oradea, au făcut un gest deosebit de frumos, participând nemijlocit Ia întreceri. Ei au făcut

Selecționerul naționalei a asistat la meciul Universitatea Craiova - CS Otopeni, scor 1-0, din etapa a Xl-a a seriei a Il-a a Diviziei B. Selecționata României urma să participe, în perioada 11-13 noiembrie, la turneul LG Cup, de la Teheran, la care vor mai fi prezente echipele naționale ale Iranului, statului Togo și Paraguayului, toate trei calificate la Campionatul Mondial din Germania 2006.Pentru deplasarea în Iran, selecționerul a convocat deja opt stranieri: Lobonț, Stoican, Raț, leneși, Chivu, Cociș, Roșu și Mutu. Reunirea lotului este programată pentru data de 7 noiembrie, la ora 12, la Centrul Național și Academia de Fotbal Mogoșoaia. 

de la Budapesta pentru a-și afirma sprijinul pentru Otilia Bădescu.
Sprijinită de Gergely„Am speranța că Otilia va fi la fel de bună ca președinte precum a fost în carieră. Trebuie să se schimbe ceva, dacă vrem ca tenisul de masă să progreseze. La fel se întâmplă și în Ungaria, unde situafîă nu este deloc roză”, spune Gergely (52 de ani), ca^e actualmente este redactor sportiv la un ziar maghiar. Alegerile pentru FRTM vor avea loc în 17 noiembrie, dar candidatii trebuie să-și depună dosarul până în data de 3 noiembrie.

echipă cu antrenoarea echipei Temerarii Arad, Valeria Bondar, jucând în scaune cu rotile, și au avut ca adversare în mod succesiv cele patru formații ale turneului, fiind învinși cu scorul de 18-6.Turneul și-a atins încă un scop, constituirea unei echipe de baschet pentru persoane în scaune rulante la Oradea.
îl apără pe 
Crăcîunescu

București (MF) - Antrenorul echipei Sportul Studențesc, Dan Petrescu, a declarat că ar fi o crimă ca Ion CrăciuneSf- cu să fie demis din funcția de președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) în acest moment. „Demiterea lui Crăcîunescu ar fi o catastrofă, sigur lucrurile vor merge în jos. Se vor face din nou acele găști și mă gândesc foarte serios ca, în cazul în care Gheorghe Popescu nu câștigă alegerile, să-mi caut de lucru în străinătate.

tecdor.bkisginformmedia.ro
gavril.nutiuginfortnmedia.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameri de cămin, zona Dada, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• earned de cămin, p-ța Obor ■ Hunedoara, ușă 
metalică, apometre, zugrăvită, izolată, preț 
14.000 RON, neg., tel. 718833,'0720/542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Băkeecu, etaj 4 din 10, decomandate, 
parchet, centrală termică, preț 850 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/521378.

• Deva, parter, amenajat pentru spațiu comer
cial și locuit sau schimb cu apartament sau

^garsonierăîn Cluj, ofer diferență, preț 85.000 ron. 
MeL 0723/335189.

• Mnddecomandate, Dada, parter, 
îmbunătățiri, ideal privatizare, preț 700 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/521378

• dp vagon, zona poșta veche, parchet, fără 
îmbunătățiri, 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/521378

• idbacenbal, parchet, gresie, faianță, centrală 
termică, boxă subsol, modificări, preț 1350 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0722/425292.

• urgent, Deva, Al. Streiului, bl. 66, sc. 1, ap. 62, 
decomandate, centrală, calorifere, instalați 
sanitare noi, termopan, spoturi, ușă schimbată, 
gresie, faianță, parchet, 410 milioane, neg. Relații 
la adresă

•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 mil., neg. Teii. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centraH,împăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).

•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 

•zona Wcro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona H. Băicescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208 
0724/620358(Rocan 3000)

• zona Micro, semidec, modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolele exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235208; 0724620358 (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 Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 

în zona Liliacului. Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)

, I

• ama L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pt birouri - sediu firmă cu centrală termică 
bine întreținut preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona DecobaL etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet faianță apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, decomandate, 2 balcoane, 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Decebal, decomandate, 60 mp. 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit vedere la 
bulevard, sau schimb cu apartament 3 camere, 
în zonă bună fără amenajări, ofer diferență tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Micro, decomandate, centrală termică 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/^02200,232809. (Fiesta Nora)

• zonă irtracentrafi, decomandate, vedere în 2 
părți, balcon închis, boxă contorizări, parchet, 
preț 95.000 RON, tel. 0723/251498 232808 (Fiesta 
Nora)

• zona Liliacului, etaj 1, decomandate, 55 mp, 
apartament tip standard, preț 105.000 RON, tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona piața centrală zonă liniștită cu alei, etaj
1, interfon la scară balcon mare, apometre, gaz

2 focuri, apartament tip standard, ocupabil în 24 
ore, -urgent-, tel. 0788/165703, 232808. (Fiesta 
Nora)

• gresie + faiai^ă în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)

• fără Mxnătății, contorizări, preț 550 mii. neg.,
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)

• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820.mil. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)

• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Dălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Progresul, et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• oferim ap. in zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Gojdu, et. 2, din cărămidă bine întreținut, 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Decebal, etaj bun, dec., CT, 2 balcoane, 1 
baie, gresie, faianță parchet, preț 120.000 RON. 
Tel. 224296,0788/361.782. (Garant Consulting)

• zona Scărișoara, sdec., contorizări, uși, 
geamuri noi, inst. sanitare noi, gresie, faianță, 
parchet, preț 79.000 Ron. Tel. 224296. 
0788/361.782. (Garant Consulting)

• dec, bucătărie, baie, faianță balcon, 
contorizări, bd-ul Decebal, preț 103.000 Ron, 
0741/154401. (Garant Consulting)

• Sdec, buc, baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104.000 Ron, 0741/154.4Ol(Garant Consulting)

• etaj 3, centrală termică proprie, 2 geamuri 
termopan, zona Scărișoara, preț 85.000 RON, 
neg., tel. 223400,0721/577366,0742/005228. (Casa 
Betania)

• dec, st 55 mp. balcon închis, contorizări, 
parchet Zamfirescu, preț 85.000 RON, tel. 223400, 
0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• dec, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță et 1, 
preț 1 mid. neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

• dec, et 2, parchet, balcon mare închis, 
complet contorizat preț 840 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent L Maniu, et. 3, dec, 54 mp, termopane, 
centrală mobilă bucătărie, preț 1,15 mid, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

■ dec, contorizări, et. intermediar, central, 
ocupabil imediat, preț U mid, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• Deva, Bejan, sdec, nemodificat preț 65.000 
RON, tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune
doara)

• Deva, str. Eminescu, sdec, apometre, gaz, 
mobilat, balcon închis, preț 80.000 RON, neg, tel. 
718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• zona Micro 4 - Hunedoara, sdec, parchet, 
apometre, ct preț 55.000 RON, neg, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonăbuiă nu contează starea de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• urgent, 2-3 camere, în zona licee, str. Titu 
Maiorescu, blocurile L, P, se oferă preț bun, cu 
plata imediat tel. 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)

• urgent, zona Gojdu, parter, etaj 1, cu sau fără 
amenajări, cu plata imediat, se oferă maxim 950 
milioane lei vechi, tel. 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)

• urgent zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Dome ti, etaj 4 din 4, acoperit cu țiglă 
decomandate, 2 băi, fără amenajări, 15 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0722/425292.

• zona Progresul, dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)

• zona 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)

• zonă cenlraM, I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)

• zona Gojdu, bloc de cărămidă balcon mare 
închis, centrală termică parchet bine întreținut, 
ocupabil imediat, preț 130.000 RON, tel. 
0788/165702,232808. (Fiesta Nora)

• zona Dorobaiți, etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă 2 bai. 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bine întreținut, preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)

• zona macului, etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală termică termopane, balcon 
închis, parchet, gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără 
amenajări în zonă centrală cu diferență tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona macului, modificat din ap; 4 camere, 
decomandate, amenajat, 2 balcoane, bine 
întreținut, preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808. (Fiesta Nora)

• toarte urgent ct. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec„ hol mare centrai, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., negatei. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zonă centrală 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
parchet preț 55.000 euro, neg. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)

• decomandate, contorizări, parchet gresie, 
faianță vedere în 2 părți, Eminescu, preț 185.000 
RON, neg., tel. 223400,0721/436384,0741/120722. 
(Casa Betania)

• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 fo<. . de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Șoimuș. Preț 820.000.000 ROL, negociabil. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• urgent zonă bună et. 3, balcon, centrală 
termică preț 790 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

• bd. Dada ■ Hunedoara, sdec., 2 holuri, 2 
balcoane mari, preț 95.000 RON, neg., tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• zona Micro 7 - Hunedoara, sdec., contorizări, 
parchet, ușă metalică boxă preț 55.000 Ron, 
neg., tel. 718833,0720/542223. (Partener-Hune
doara)

• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zonă ultracentrală parchet peste tot, bine 
întreținut, preț 42.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Șoimuș. Preț 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonă bună dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona pieței Centrale. Tel. 233473, 
0723/712388.

• zona UliaculuL 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)

• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• 2 ML 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

• se oferă ap. 3 camere, zona I. Maniu, utilat, 
mobilat, amenajat recent pentru pretențioși, 
preț 250 euro/lună tel. 0745/302200,0788/165703. 
(Fiesta Nora)

• etal 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)

• zona Băloescu, et 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)

• zona Eminescu (pol. jud.), et 1, dec, 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Banca Transilvania, et 3, parchet 
laminat, gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modern recent preț 55.000 
euro, neg, tel. 0745/159608. (Mimason)

• urgent, L Maniu, et 2, dec, centrală 3 
balcoane, parchet 105 mp, preț 2,5 mid, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent, dec, 2 băi, 2 balcoane, 127 mp, 
parchet, gresie, faianță zona Quasar, preț 
216.000 RON, neg, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)

Vând case, vile (13)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). TeL 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728

• Deva, zona Bărnuțiu, 2 camere, baie, 
bucătărie, hol, cămară pivniță curte 150 mp, 
preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 0721/521378.

• Deva, zonă centrală amenajată occidental, 
living, bucătărie, beci, spațiu comercial cu baie, 
30 mp, hală depozitare 70 mp sau schimb, vari
ante, Deva - Cluj, 450.000 ron. Tel. 0723/335189.

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentrală Deva, preț 
115.000 euro, neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)

• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)

• vU, construcție 2000, pe 2 nivele, p+ bucătărie, 
baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et. cu baie, 
bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct. curte, garaj, 
grădină zona Vulcan, merită văzută preț 230.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)

• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m. 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală fosă septică hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg., tel. 
0745/253413. (Mimason)

• In Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină, sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și. modeme. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)

• zona Mârâșfi, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat, st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere* diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• zona peste linie, construcție nouă parter, et., 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată, sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct, termopane, preț 115000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)

• zona Măgua Certejul ui, construcție modestă 
cărămidă 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent, curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500. mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)

• CerteL casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)

• BohoH, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid., tel. 
0745/253413. (Mimason)

• 4 camere, bucătărie, baie, curte, zonă exce
lentă Deva, preț 85.000 euro, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• Deva, zona Horea, 2 corpuri, preț 210.000 euro, 
neg., tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune
doara)

• zonaCăkigȘreni, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpâr casă (14)

• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

• zonaCălugărenL 3 camere, bucătărie, centrală 
termică, beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

• zonă pitorească la 14 km de Deva, fundație de 
piatră P-2 cam., M-2 cam., mobilată utilată totul 
nou, lamelar, teren st 5000 mp, curent, preț 
11.000 euro, neg., tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, beci, cămară hidrofor, grădină 2 
curți și 72 ari, Bârcea Mică nr. 34, preț 7500 ron, 
negociabil. Tel. 0722/677045.

• casă cu anexe și teren în comuna General 
Berthelot, nr. 6 (Unirea). Tel. 221257,0727/386660.

Carpatcement a serbat Ziua Cimentistului
Cei peste 300 de angajați ai societății 
Carpatcement HeidelbergCement Group 
au sărbătorit sâmbătă Ziua Cimentistului.

Una pentru trei!

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru 
3 luni contractate, primești încă UNA . gratuit! ig

2W 631.

La fiecare sfârșit de octom
brie, înjurul datei de 27, în toată 
țara, această zi este sărbătorită 
de toți cei care lucrează în 
domeniul fabricării cimentului. 
„Vrem ca oamenii să se înțeleagă 
intre ei, iar pentru că la locul de 
muncă ei nu au timp să discute, 
sunt organizate astfel de mani
festări festive, care să îi ajute să 
se cunoască mai bine unul pe 
celălalt. Ideea este de a forma o 
echipă în adevăratul sens al 
cuvântului", a precizat Dorin Ne
grită, liderul Sindicatului Cimen
tul Deva. Angajații societății Car- 
patcement tleidelbergCement

Group împreună cu familiile lor 
s-au întâlnit sâmbătă la restau
rantul de la camping Șoimuș, 
pentru a sărbători Ziua Cimen
tistului. Această zi este sărbă
torită la nivel național din anul 
1992 și este organizată de către 
sindicatele din cadrul Federației 
Sindicatelor Cimentiștilor din 
România, în colaborare cu con
ducerea firmelor în domeniu. 
Oamenii sau distrat timp de 
câteva ore, au dansat și au uitat 
pentru puțin timp de muncă. 
Astfel de manifestări sut organi
zate frecvent de către Sindicatul 
Cimentul Deva împreună cu con
ducerea societății Carpatcement 
HeidelbergCement Group, Este 
vorba despre concursuri pe dife- 
ite teme legate, de muncă, con
cursuri de folclor, de fotbal. De

asemenea, conducerea societății 
s-a implicat și în viața comuni
tății prin sponsorizarea anumi
tor evenimente sau prin înlă
turarea efectelor produse de 
dezastrele naturale. „încercăm 
să formăm o echipă și să cons
truim pe baze solide nu doar 
clădiri și poduri, dar și relații 
interumane. Nimic nu poate fi 
realizat de către unul singur, ci 
doar de o echipă, iar aceasta nu 
se poate forma doar 1a muncă.
Din acest motiv, în cadrul 
societății noastre se pune 
foarte mult accent și pe activi
tăți de relaxare și divertis
ment", a declarat Mircea 
Bobora, director ai societății 
Carpatcement Heidelberg *
Cement Group. =
© Elena MATIEȘ
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• casă nouă Boholt, 3 camere, bucătărie vară, 
încălzire centrală canalizare, fosă septică garaj, 
pomi fructiferi, 2 fântâni, una minerală teren 
5000 mp, preț negociabil. Tel. 229256, 
0720/677035,0721/329064.
• casă, cute, grădină bucătărie, baie, garaj, 
încălzire centrală în Zlaști, nr. 38. Tel. 

0254/717278.

• Dobra, str. M. Eminescu, nr. 19. preț 750 
milioane lei, negociabil.Tel. 283274,0745/515325.

• ingsd, casă recent renovată (2003), 3 camere, 
baie, bucătărie, gaz la poartă sobe de teracotă 
1500 mp teren aferent (livadă vie). Tel. 262941, 
0722/361394,0722/249579.

• 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)
• ugent, Bârsău, 3 camere, bucătărie, baie, 
anexe, curte+grădină 1800 mp, preț 850 mii., 
neg, tei. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Dada, etaj 2 din 4, parchet, gresie, 
faianță contorizâri, preț 550 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/521378.

«■ana Zanrinscu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 miIJei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 

«una U. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/986256. (Rocan 3000)

■ana Dada, bloc cărămidă et. 1, dec, contori- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
■una M , vedere la stradă liberă 550 mii.
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)

•ana Mărtjtk dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• 2 camere, semidec., parchet baie cu gresie 
■•faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)

• una Dorobanți, dec, modificată (cameră 
-•-living), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tei. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)

Microcentrale murale Demi^rd

(32304)

• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
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 bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet gresie, 
faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, bine întreținută preț 80.000 RON, 
sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498,232808 (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, poliția județ, confort 1, etaj 2, 
vedere la stradă balcon mare, parchet gresie, 
faianță modificată contorizări, ocupabilă 
imediat, preț 79.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808. (Fiesta Nora)

• zona Dada, decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)

• zona Mătăsii, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat, apometre, preț 

55.000 RON, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

• zona Dada, dec., amenajări, contorizări, 
parchet gresie, faianță este liberă preț 44.000 
RON, tel. 0788/165702,232808. (FieSta Nora)

• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)

• oferim pt vânzare, în Deva, in zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• conf. 1, dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat, zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)

• sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)

• confort 1, dec., buc., baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)

• eta] 2, balcon închis, contorizări, Eminescu, 
preț 47.000 RON, neg., tel. 223400, 0742/005228. 
0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, gresie, faianță, apo
metre, Dacia, Deva, preț 58.000 RON, tel. 223400, 
0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• urgent, sdeo, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608,215113. (Mimason)

• zona Mărăștiid Nou, et. 2, dec., liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mii., neg., tel. 0745/163445. 
(Mimason)

• zonă cenbdă et intermediar, 35 mp. parchet 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat tel. 
0745/640725. (Mimason)

• dec, contorizări, balcon, et 2, zona Eminescu, 
preț 550 mii., neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)

• Deva, Decebal, 30 mp, gresie, faianță 
apometre, balcon închis, et4, preț 75.000 RON, 
neg., tel. 745374,0745/695473. (Partener-Hune
doara)

Vând terenuri (21)

• 10ari, cu cabană și 2 garaje, zona Șoimuș spre 
Boholt, nr. 147 A, preț negociabil. Tel. 
0726/874158.
• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel.  
211124.

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr, 29
Te!.: 0256-400774
Fax: 0256-400777
fnstaltm@rnelinda.ro

• 1L464 mp teren intravilan, în Orăștie, lângă 
pompieri. Tel. 241426.

• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm. Tel. 
210869,0721/430502.

• 270 mp teren, Deva, A. Vlăicu, pentru casă 
preț 250 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/521378.

• Deva, str. Gh. Lazăr, 1081 mp, preț 15 euro mp, 
pentru construcție casă Tel. 0722/425292.

• dramul Coziel, 800 mp, preț 250 milioane lei și 
2800 mp cu 6 euro mp. Tel. 0722/425292.

• la ieșirea din Deva, la DN, preț 15 euro mp. Tel. 
0721/521378.
• teren plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela, casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000- 
euro. Tel. 0721/560918,0721/948212,0741/135659.

• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)

• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• Intravilan, zona 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)

• intravilan, 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)

• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte buriă preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662 (Evrika)

• intravian, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)

• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fș 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713, (Imob Eurobusiness)

• oitravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg., 
tel. 0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusi- 
ness)

• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• intravilan, Deva, str. Vulcan, apă gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)

• Mravlan, Bretea Mureșană curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)

• intravilan, in zonă industrială st 7860 mp. front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)

• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• intravilan, ia DN7, în zonă industrială st 
150000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sntandrei, preț 12 euro/mp. T el. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)

• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan, kt zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(Casa Betania)

• intravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)

• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• intravian, te zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
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Deva, str. I. Creangă, PT 28, Tel./fax 0254/233243
(33398)

• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• Intravian la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Befânia)

• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• intravian st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400. 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• urgent, intravilan, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)

• loc de casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mii., tel. 0745/640725. (Mimason)

• Pe DM7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)

• in Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, cu o
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445. (Mimason) /

• loc de casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)

• Deva, Str. Livezilor, st 850 mp, utilități, curent, 
gaz, apă potabilă poziție superba pentru 
construit casă Se vinde și parc’elat, 425 mp, preț 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)

• intravilan, loc de casă, în Deva, zonă bună 917 
mp, fs 18 m, toate utilitățile în apropiere, preț 
28.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• intravilan, 5200 mp, fs 25 mp, posibilități apă 
gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 12 euro/mp, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• zona Macon, 4300 mp, fs 25 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• Cristur, 1800 mp, intravilan, preț 11 euro/mp, 
tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• intravilan, Deva, zona Cetate (poarta nr. 1), 
1000 mp, toate utilitățile, preț 15 euro/mp, neg., 
tel. 718833,0720/542223. (Partener-Hunedoara)

• intravilan, zona vizavi de Petrom, st 2250 mp, 
fs 8 m, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 
9 euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• intravian, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent, ideal construcție casă preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st 
1000 mp, fs 15 m, acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)

• Deva, Str. Livezilor, st 850 mp, utilități, curent, 
gaz, apă potabilă poziție superba pentru 
construit casă Se vinde și parcelat, 425 mp. Preț 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Soneria, st 2900 mp, utilități, gaz, curent, apă la 
150 metri distanță Preț 4 euro/ mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Maiestic)

Cumpăr teren (22)

• extravilan, situat intre Deva și Hunedoara st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• arabil, oriunde în județul Hunedoara sau in 
România cu suprafața minimă de 10 ha. Tel. 
0746-225726.0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr garsoniere (20)

• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)

• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

• spațiu producție, 42 mp, Deva, apă gaz, 
curent, preț 6.000, neg., tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• zona piață, etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 47.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• ultracentral, st 50 mp, amenajat, grup sanitar, 
vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, tel. 
211076, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)

• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 160 
mii., neg., tel. 211075,0726/130557,0745/666447, 
(Mondial Casa)

Vând garaje (43)

• Deva, zona Liceul Minier, la parterul blocului, 
are apă curentă Preț 42.000 RON, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpărări garaje (44)

• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, împ. Traian, 
ofer 420.000.000 ROL. Tel. 0746-225726, 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Chirii garaje (45)

str. Mihai Viteazul, apă curentă și curent elec
tric. Preț 60 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Imobile chirii (29)

• caut garsonieră sau apartament pentru 
închiriat indiferent de zonă să fie contorizat Tel. 
0722/425292.

• caut pentni închiriere apartament 3 camere, 
nemobilat, termen lung, 400 ron/lună Tel. 
0745/367893.

• caut urgent garsonieră sau apartament 
pentru închiriere, semi/mobilat, ofer plata în 
avans, maxim 100 euro/lună Tel. 0723/251498.

• închiriez 2 spații comerciale, în Orăștie, 100 și 
200 mp, vizavi de Spitalul nou, preț 15 ■ 25 
milioane lei plus tva, negociabil. Tel. 

0722/425292.

• închiriez garsonieră zonă centrală 2 camere, 
bucătărie, prefer pereche tânără preț 100 euro. 
Tel. 215487.

• Închiriez hală producție, Orăștie, 80 mp, 10 
milioane plus tva. Tel. 0721/521378.

• închiriez spațiu comercial, complex Progresul, 
70 mp, 15 milioane plus tva, negociabil. Tel. 
0721/521378.

• închiriez vilă P+l, zona cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
parter, centrală termică pe gaz, contorizări, 
mobilat, cablu, Hațeg, str. O. Densusianu, bun 
pentru privatizare, preț negociabil. Tel. 770735, 
770367,0722/876141.

• ofer spre închiriere casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări, curent trifazic, ideal sediu 
firmă depozit, prestări servicii Deva, Str. Cernei, 
nr. 10. Tel. 0723/288282.

• oferspre închiriere garsonieră mobilată Deva, 
Mărăști u I Nou, tel. 0745/253413.

• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat, în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.

• 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 garsonisă dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

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

• ofer garaorâeră mobilată zonă centrală 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (CasaBlanpa)

• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supere- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centralătermică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256, (Rocan 3000)

• garsonieră conferi 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• garsonieră semimohiată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

Demrad Standard

Cumpără o microcentraiă
murală Demrad și primești în

• puteri termice de 20,24, 30 kW• versiune basic și digital• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului• cu tiraj natural sau forțat• compact, dimensiuni reduse• posibilitatea de conectare la calculator• compatibil cu sisteme de automatizare• posibilitate de conectare la termostat de cameră, sondă exterioară și unitate de control la distanță• versiunea basic cu afișaj LED• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentruvizualizarea defecțiunilor• vană cu 3 căi motorizată• posibilitate de legare în cascadă• sistem anti-blocare pompă• protecție contra înghețului• filtru EMC• silențios• instalare ușoară• certificate CE, ISCIR, UKCertelec, Rosiest
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• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)

• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat dormitor complet preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. semlmobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap J camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oier vU supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• seotaăgarsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilăt prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp,
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness) \

• oferspațiu comercial,zonal. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (imob 
Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)

• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată, 
contorizări, zonă centrală, preț 100 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat garsonieră, Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată, contorizări (repar
titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună, 0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat ap. 2 cam. mobilat, utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună, tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)

• ofer pentru închinat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modem, centrală 
termică, preț 250 euro/lună, 0740/013971. 
(Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona 
Eminescu, mobilat, preț 100 euro/lună, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat ap. 3 cam., Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică, preț 300 
euro/lună, 0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală, et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună, 0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer spreînchiriere garsonieră mobilată, zona 
Dacia, preț 70 euro/lună 0741/154401. (Garant 
Consulting)

• ofer spre închiriere, ap. 2 cam., mobilat, CT. 
zona Kogălniceanu, preț 120 euro, 0741/154.401. 
(Garant Consulting)

• ofer spațiu, zona Astoria, amenajat cu 
termopane, 2 intrări din bulevard, 60 mp, 40 mp 
expunere, preț 7 euro/mp, neg., tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)

• ofer urgent, in Deva. et. 3. cu balcon, 30 mp. 
preț 450 mii., tel. 215212. (Prima-lnvest)

• ofer ap. 2 camere, complet mobilat și contor- 
izat, preț 100 euro/lună, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

• ofer sp. corn., zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat pt birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

• ofer ap. 3 cam., mobilat, contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• str. Minerului, decomandate, 2 camere, etaj 2, 
centrală termică mobilat. Preț 100 euro/lună 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă combinată, dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă oglindă, masă cu 
scaune. Tel. 770017.

• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă, mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.

Televizoare (48)

• vând tv color Panasonic, amplificator Sony. 
Tel. 218234,0745/253413.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Auto românești (36)

• vând Dada break, 5 trepte, VT 2007, rovignetă 
asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.

Auto străine (37)

• vând Opal Record, af 1983, preț 5000 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/321538,0254/511028.

• vând Renault Twingo 1,2, af 2001, RAR 2007, 
recent adus, impecabil, 5100 euro, negociabil. 
Tel. 711063,0723/455092,

• vând/schlmb CRroen BX 14, RAR 2006, preț 
1100 euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

NU RATAȚI OCAZIA!
SE VINDE URGENT 

SPAȚIU COMERCIAL 
j SUPERAMENAJAT. 

INFORMAȚII LA
TEL. 0722/442.789.

(33397)

Grupul Școlar 
de Chimie 
Industriala

• vâna carata nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 ■ 2 cai. Tel. 263598.

• vând combinator tractor 650, preț negociabil. 
Tel. 264257.

• vând dlstartierl pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664 sau 0723/227569.

• vând gater tip banzig. Relații la tel. 
0745/537771.

• vând motor trifazat de 5,6 kw, redresor cu 
comutator, preț negociabil. Tel. 218186.

• vând plug 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
și presă balotat Tel. 0727/272307.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro

Mobilier de apartament, 
" Mobilier de birou, 
uși PORTA -------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(30990)

Victoria
Str. Salcâmilor nr. 2, 

jud. Brașov 
invită pe toji foștii elevi care 
doresc să participe la aniver
sarea a 50 de ani de 
învâfământ profesional și 
tehnic, în uata de 04.11. 
2005, ora 14.00, la sediul 
instituției.
Cei care doresc și cazare/ 
masă se pot adresa secre
tariatului școlii, până în data 
de 31.10.2005, la tel., fax 
0268/241.032.

Piese, accesorii (42)

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișă 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi în țiplă 
și caroserie VW break, 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.

• vând caroserie VW Golf II cu 4 uși, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 0740/031773.

• vând set plăcuțe fi ână Espero, preț 500.000 lei 
și 4 cauciucuri iama igestone 185/65/14 plus 
jantă oțel, preț 500.000 lei/ bucata. Tel. 
0720/000515.

Director, 
prof.

(33045)

EUROCLINICA
Email: eurodinica ro@yahoo.com 

Tel. 0256/308.908

DR. FRANCOIS PINORI de la Spitalul Nisa (Franța) va fi prezent 
în clinica timișoreană EUROCLINICA, unde va efectua CONSULTAȚII Șl 
INTERVENȚII CU LASER, în intervalul 03.-07.11.2005, în domeniul orto
pedie! și neurochirurgiei pentru pacienții cu hernie de disc, menise, 
gonartroză, sd. de tunel carpian, pinten calcaneean, cefalee, 
spondiloză cervicală, periartrită scapulo-humerală, boala Dupuytren. 

Țoale intervențiile efectuate pentru afecțiunile de mai sus au avan
tajul că sunt realizate cu anestezie locală, nu impun internare, iar 
aparatura folosită este conform normelor UE și avizată de Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale București.
Programările se fac la telefonul O256/3O8.9O8 sau la sediul din str. 
loan Pavlosin, nr. 13, Timișoara. (33236)

Spitalul de Psihiatrie Zam, 
județul Hunedoara, organizează, în 
data de 15.11.2005, concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de asis
tent medical debutant igiena.

Condiții minim e de studii:

■ Școala Postliceală Sanitară 
specialitatea IGIENĂ.

Dosarele se depun la sediul unității, 
până la data de 14.11.2005 
(inclusiv).

Relații suplimentare privind tematica 
și bibliografia, la biroul RUNOS al 
unității, tel. 280585 int 211.

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel.. 
0747/223733.

• vând Nolda 3410, SIM cu 4 dolari credit, preț 
15 milioane lei. Tel. 0722/161644.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator P III, 800 MHz, zm MB RAM, 
placă video, CD-Rom, tastatură Multimedia PS2, 
mouse, boxe, monitor 17 inch, preț 700 Ron. Tel. 
0740-415-959.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cârador persoane cu handicap loco
motor, pliabil și ușor, preț negociabil, lă vedere. 
Tel. 0720/677035,229256,226352.

Materiale de construcții (53)

• cumpăr tfafe și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tel. 2600.

• vând dfstarțleri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664,0723/227569.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

■ cumpăr Oi și capre. Tel. 0742/214971.
• vând purcei foarte bine întreținuți, vârsta 4 
luni. Relații tel. 0720/451897.
• vând ridichi de lună preț minim 3000 iei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.

Instrumente muzicale (60)

• vând oițA Keyboard Roland E15, putere 2x5 
W, difuzoare încorporate, secție ritmică acom
paniament pian excelent, strings, brass și efecte 
excelente, convenabil, începători, avansați. Tel. 
0747/223733.

Altele (61)

• cunpârempafe|i.Tel.0726/379220.

• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri negociabile, și pe 
traseul Deva - Timișoara, doar dus. Tel. 
0740/420521.

■ atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse auto pentru 
Logan, Solenza, Peugeot, Renault Clio, Megan, 
Scenic, Twingo, Opel, Skoda Octaviă Cielo, 
colțare, canapele. Tel. 0727/756681.

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

1. Comtim;
2. Stația 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 ffi
gratuite S
pentru persoanele g 
fizice.

RECLAME

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei
• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)
• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză
• Studii / cursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO
• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri
• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă
• Excelente aptitudini pentru PC (MS Oftice, Outlook)
• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.

• Florăria IRIS vâ aduce NOUL printre gamă 
inedită de flori și prin nota personală 
regăsită in fiecare create. Așteptăm să ne 
cântați la adresa: Deva, Bdul J, bL 22, 
parter, lângă stația Opera. Primim comenzi 
și prin telefon: 0254/235530,0722/631555.

• SC Cydev Internațional SRL oferă 
consultanță pentru locuri de muncă în 
străinătate. Deva, bloc Casial, etaj 3, ap. 7. 
Relații suplimentare la tel. 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

• studentă la Științe economice țin evidență 
primară contabilă pentru agenți economici, 
dețin program contabilitate, rog seriozitate. Tel. 
0766/779847, 0254/229211.

• transport marfă cu Mercedes 1,5 tone, pe ruta 
București ■ Deva, în data de 1 noiembrie 2005, 
preț negociabil. Tel. 0722/857732.

Oferte locuri de muncă (74)

• producător tricotaje angajez agent 
comercial pentru distribuție produse in 
județul Hunedoara și jui limitrofe. 
Condiții minime: liceu și permis de 
conducere cat B, autoturismul personal 
constituie avantaj. Relații suplimentare la 
teL 0723/687218,0254/22’1200.

• Companie austriacă angajează opentori 
pariuri sportive. Școlarizare gratută ki 
cadrai firmei, salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză ta Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2. 
Informații la tel 0254/232747.

• societate de transport, cu sediul în Deva, 
angajează conducător auto, categ. C + E, 
pentru transport intern. Relații la tel. 
0254/221190.

• aveți șansa unei cariere cu câștiguri 
financiare deosebite într-o activitate legală 
și garantată de stat, job part - time. Tel. 
0746/054005.

• SC Foricon SA, Str. Dorobarților, nr. 28, 
angajează secretară. Ceriițe: experiență ta 
domeniu, operare PC (Office - Word, navi
gare Internet). Relații la teL 0254/220763, 
220713.

• societate comercială angajează vânză
toare. Condiții: vechime minimum 2 ani 
Informații ia tel 0722/307874,230036.

INFORMAȚII RE UTILIZARE A TALONULUI
Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 

nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 

evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 

chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 

trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 

într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 

impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 

adresă de e-mail laura.contra@informmedia.ro.

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

* sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
* conțin maximum 25 cuvinte
* se pot depune la sediul nostru sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate în tot județul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE

* se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

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

VARIANTE

VARIANTA fiLEASÂ

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă Comtim;
• chioșcul de dare din stația de autobus 
Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lăngâ Galeriile de 

jArtă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara

Ș Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal:
• Cep rom in.
• Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor llia.

cwâHB

lApwfțfe-Sfei 
5apariții* 20Ici

1 apa»Ițte ® IO tel
Sapniitii» 40 lei

«■bhI gratuit 1 aparrtie » 4 lei
5 apariții c 16 lei

PRIMA APARIȚIE

Anunțurile se preiau zilnic. între orele 9 și 15 la sediu! redacției șl se vor publica în pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.

slmalOsmart.ro
mailto:ro@yahoo.com
mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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• La licitație. Singura mașină deținută vreodată de fostul Papă loan Paul al ll-lea, un Ford Escort bleu din 1975, a fost vândută la licitație la Las Vegas, pentru 690.000 de dolari.
Votați de către tarii

Londra (MF) - „Batman Begins”/„Batman - începuturi”, cu Christian Bale în rolul principal, a fost desemnat filmul favorit al anului 2005 de cititorii revistei Total Film, informează BBC News Online.Aproximativ 15.000 de cititori l-au votat pe Mickey Rourke ca fiind cel mai bun actor al anului pentru rolul său din filmul „Sin City”. Scoțianul Ian McDiarmid a fost considerat cel mai bun actor în rol negativ grație personajului interpretat în „Războiul stelelor: Episodul III - Răzbunarea lui Sith”. Actrița Dakota Fanning (11 ani), cea care a jucat alături de Tom Cruise în „Războiul lumilor”, a fost votată cel mai bun copil actor.Veverițele din „Charlie și fabrica de ciocolată” au fost în topul animalelor din filme.
Zbor-test

Frankfurt - Un prototip Airbus A380, cea [ mai mare aeronavă de 1 pasageri din lume, a f efectuat prima sa ateri- I zare pe un aeroport i internațional comercial și de pasageri sâmbătă, la Frankfurt. Peste 10.000 de persoane au venit să vadă aterizarea avionului cu punte dublă și modul în care \ se adaptează manevrele în aeroport pentru i aeronava gigant. i

Mlrtll (Foto: EPA)

Frauenkirche, reconstruită
■ Biserica din Dresda, di
strusă în 1945, a fost 
reconstruită și inaugurată 
oficial ieri.Dresda (MF) - Biserica Frauenkirche din orașul german Dresda, distrusă complet în 1945 de bombardamentele aliaților și reconstruită după 12 ani de muncă, a fost inaugurată oficial ieri, în prezența a peste 100.000

Redeschisă după 12 ani. (Foto: epai

de persoane. La ceremonia religioasă ecumenică au asistat importanți reprezentanți ai autorităților politice din Germania și Marea Britanie, printre care și ducele de Kent, vărul reginei Angliei.Doar 1.700 de persoane au putut ocupa un loc în edificiul baroc, care a devenit o emblemă a distrugerilor provocate de bom bardamentele din cel de-al doilea război mondial și de atunci simbol al reconcilierii, în timp ce zeci de mii de spectatori au urmărit ceremonia pe ecrane gigantice.
CosturiProiectul de reconstrucție a început în 1994, cu un buget de 180 de milioane de euro. Din donațiile a 600.000 de persoane, instituții și întreprinderi din Germania și din străinătate au fost acoperite două treimi din costuri. Marea Britanie, principalul responsabil pentru bombardamentele de la Dresda, a oferit un milion de euro.într-un mesaj trimis președintelui german, regina Elisabeta a Il-a a apreciat că Frauenkirche este un „simbol puternic al reconcilierii” dintre Germania și Marea Britanie.

Beta a lovit Nicaragua

Airbus A380 (Foto: epai

Travestiți
Bangkok - Mimi
Marks din Statele 
Unite a câștigat con
cursul de frumusețe 
dedicat transsexu- 
alilor, Miss Tiffany's 
Universe 2005, care 
a avut loc sâmbătă la 
teatrul Tiffany's Show 
din Pattaya (ia 147 
km de Bangkok, 
Thailada). Peste 18 
travestiți au participat 
la acest concurs care 
a început marți și s-a 
încheiat sâmbătă.

Puerto Cabezas (MF) - Uraganul Beta, de categoria a treia, a ajuns ieri dimineață pe coasta estică a stâtului Nicaragua, în apropiere de Karawala, la 100 de kilometri de Puerto Cabezas, a informat armata.„Uraganul a atins satul Karawala, care are 3.000 de locuitori, în jurul orei 5. Nu știm pentru moment care este

situația acolo”, a declarat comandantul Gustavo Ramos, în jur de 2.000 de persoane au fost evacuate în cursul nopții de la Karawala, a adăugat el.Situația de la Puerto Cabezas și din împrejurimi, unde trăiesc 60.000 de persoane, era normală ieri dimineață, după o noapte cu ploi abundente.

LidianaVre 18 ani, este o >ersoană optimistă ii ambițioasă, este îasionată de modă.
wrx.nAS’th 

ÎRANSU VANA» ASM* *•

Scafandrii caută supraviețuitori

Sărbătoresc Lemurii de la grădina zoologică Dvur Kralove din Cehia au primitdovleci de Helloween. (Foto: epai

■ Un tren din India a 
deraiat sâmbătă, acci
dentul soldându-se cu 
cel puțin 110 morți.Nalgonda (MF) - Un tren transportând circa 500 de pasageri a deraiat sâmbătă din cauza inundațiilor, în statul indian Andhra Pradesh, din sud-estul Indiei, accidentul soldându-se cu cel puțin 110 mo$r, potrivit oficialilor.
Vagoane sub apăPloile puternice care au căzut de trei zile în regiune au provocat inundarea căilor ferate, iar opt vagoane ale garniturii de tren cu 14

Trenul a deraiat din cauza inundării căilor ferate. (Foto: EPA)vagoane au deraiat în jurul orei locale 4:30 (2, oraRomâniei). „Unele vagoane sunt sub apă (...), dar nu cunoaștem numărul pasagerilor din aceste garnituri, și nici câți dintre ei au reușit să
scape”, a declarat Swaranjit Sen, directorul general al poliției din Andhra Pradesh.Potrivit oficialilor căilor ferate, cel puțin 110 cadavre au fost scoase dintre ruine și duse pe un teren sigur, mai

înalt față de locul accidentului, unde mai multe vagoare răsturnate erau complet inundate.Ferestrele sparte ale unuia dintre vagoane păreaiț- w indiciu pasagerii salveze, vagoane trupuri neînsuflețite, dintre vagoane transpo pasageri.La operațiunile de salvare participă scafandri din localitățile învecinate. „Ploile încetinesc operațiunile de salvare”, a declarat un responsabil local. Trenul

al faptului? că au reușit dar alte păreau pli

Koki e în carantinăZagreb (MF) - Papagalul fostului lider iugoslav Josip Broz Tito a fost plasat în carantină, ca măsură de precauție, după identificarea unor cazuri de gripă aviară în Croația, a relatat agenția DPA. Alături de papagalul Koki au fost plasate în carantină și alte păsări de la fosta reședință de vară a lui Tito, situată în Arhipelagul Brijuni.

O femeie cu două utere a născut gemeni

Fără petreceri de Crăciun
Londra (MF) - Potrivit unui sondaj efectuat în rândul a 3.500 de directori de întreprindere, de către cabinetul juridic Peninsula, patru patroni din cinci nu ar vrea să organizeze petreceri de Crăciun anul acesta, din cauza costurilor ridicate și de teama consecințelor printre angajați. Numărul reclamațiilor de hărțuire sexuală sau viol în urma acestor petreceri cresc de la an la an, unii patroni fiind nevoiți nevoiți să concedieze cel puțin un angajat.

■ Femeia din Marea 
Britanie a născut prin a 
cezariană doi gemeni 
perfect sănătoși.

Londra (MF) - Claire Miles (35 ani) s-a născut cu o malformație foarte rară, ea având două utere, fiecare cu dimensiuni apropiate de cele ale unui uter normal.Mai puțin de 70 de femei din întreaga lume care suferă

de o astfel de malformație au rămas însărcinate din 1905 încoace, potrivit Sunday Mirror. Dintre ele, în ultimii 50 de ani, cinci femei britanice au reușit să dea naștere unui copil care să supraviețuiască mai mult de 50 de zile. Gemenii, Noah Henry și Masie Rose, născuți prin cezariană pe 8 iunie, sunt perfect sănătoși. Acest eveniment este posibil doar în unul din cinci milioane de cazuri. A exi

stat riscul ca, dat fiind că nașterile au fost provocate, dimensiunea uterelor mamei să nu permită o dezvoltare normală a fetușilor. Claire Miles a început să aibă contracții la 31 de săptămâni, iar nașterile au fost provocate la 33 de săptămâni, cei doi copii cântărind câte 1,8 kg fiecare. Copiii au fost plasați la incubator imediat după naștere, din cauza unor probleme respiratorii.

districtul Nalgonda.făcea o cursă între gările Ramanapet și Vellugonda, în

Aglomerație muioane de pasageri au<g 1 invadat ieri gara dinrj Jakarta în intenția de a f sărăbători fiecare la ; casele lor Eid El-Fitr, ce marchază sfârșitul Ra- madanului. (Foto: erai I
I


